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З  А  П  И  С  К  И  К 
од 38-мата ИТНА седница на Советот на Општина Прилеп, одржана  

на 10.01.2020 година, во Големата сала на Општина Прилеп,  со почеток во 12, 10 
часот 

  
                       Седницата ја отвори и со неа раководеше Претседателот на Советот на 

Општина Прилеп Миле Талевски. 
       Почитувани членови на Советот! 
       Ја отворам  38-мата итна седница на Советот на Општина Прилеп  и констатирам 

дека, од вкупно 27 членови на Советот, на седницата присуствуваат 26 членови на Советот, 
па спрема тоа Советот може полноважно да одлучува. 

        Ве известувам дека на оваа седница покрај  Вас  членовите на Советот,  поканети 
се и Градоначалникот на Општина - Прилеп, предлагачите на материјалот, како и 
претставниците на средствата за јавно информирање.   

 
Сакам да Ве информирам дека согласно член 43 од Деловникот за работа, 

претседателот на Совет во итни ситуации може да свика седница за рок покус од 7 дена, кога 
се работи за одредено прашање во дневниот ред, а истото е од итен карактер и доколку во 
писмена форма се образложи итноста на истото.  

Во прилог на Решението за свикување на итна седница добивте и образложение за 
итноста на точките па затоа согласно член 45 од Деловникот за работа на Совет, најпрвин се 
одлучува за итностa без претрес и расправа па затоа ставам на гласање  

Кој  е “за” оправданоста на итноста на оваа 38-ма седница на совет? 
Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
16 членови на советот гласаа „за”. 
Констатирам  дека со 16 гласови „за“ итноста  е  оправдана. 
 
За дневен ред на оваа седница го предлагам следното прашање: 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

            1.     Предлог-Буџет на Општина Прилеп за 2020 година. 

Дали има предлог за измена или дополнување на дневниот ред? 
Бидејќи никој не се јавува за збор, предлагам да преминеме на гласање. 
Кој  е “за” усвојување на дневниот ред? 
Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
Сите членови на советот гласаа „за”. 
Констатирам  дека  дневниот ред  е  едногласно усвоен. 
 
По ПРВАТА точка од дневниот ред: - Буџет на Општина Прилеп за 2020 година, пред 

да отворам претрес го повикувам претседателот на Комисијата за финансирање и буџет г-
дин Александар Китаноски да го поднесе извештајот по овaa точкa. Повелете колега 
Китаноски имате збор. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Почитуван Претседател на Совет, почитувани совеници, 



2 
 

Комисијата за финансирање и буџет при Советот на Општина Прилеп на денешната 
седница го разгледа Предлог – Буџетот на Општина Прилеп за 2020 година. Од страна на 
Министерството за финансии доставен е допис за невчитување на Буџетот за 2020 година. 
Доставени беа одредени забелешки на Основниот Буџет кој е проектиран над утврдениот 
лимит на приходи. Во билансот на приходи во Основниот Буџет се предлагаат приходи во 
износ од 669.041.000,оо денари, односно приходите се намалуваат за 15,333.000,оо денари. 
Ваквиот Буџет е даден во лимитот од Министерството за финансии на тригодишен просек 
зголемен за 30 %, односно висината на сопствените приходи се проектираат на 
402.223.000,оо денари. Пренесените вишоци на приходи од претходната година се 
усогласуваат со извод од 31.12.2019 година, односно истите се намалуваат за износ од 
5.617.000,оо денари. Овие измени се однесуваат во делот на приходната страна на Буџетот. 
Исто така Комисијата ги разгледа измените во билансот на расходите на Основниот Буџет и 
заедно со овие измени предлагаме на членовите на Совет, Буџетот за 2020 година да го 
усвојат. Благодарам. 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам. Го повикувам раководителот на финансии да објасни во делот на 

измените предложени до Советот на Општина Прилеп. Молам за внимание. 
  ДРАГЕ ЗВЕЗДАКОСКИ: 
Почитуван Претседателе, почитувани советници, 
Буџетот кој што во редовна процедура беше усвоен на 26.12.2019 година и доставен 

до Министерството за финансии до Одделението за Буџет – Единица на ЛС при проверката 
од службеникот во Одделението ни беше направена забелешка дека сме го пробијале 
лимитот од 402.318.000,оо денари на сопствените приходи со 9.005.000,оо денари, средства 
кои што беа планирани во Буџетот како транфер од ЈП за државни патишта на Македонија. 
Во телефонската комуникација и во електронската комуникација со Одделението не останаа 
на својот став дека во сопствените приходи влегуваат и приходите по однос на трансферите 
од ЈП за државни патишта. Добивме известување потпишано од Министерот и пристапивме 
кон усогласување на лимитот со забелешките од Министерството за финансии. Притоа 
постапувајќи по наводите и забелешките од Министерството за финансии, направивме 
корекции во приходниот и во расходниот дел на Буџетот. Во приходниот дел на Основниот 
Буџет извршивме намалување за 15.333.000,оо денари,притоа намалувањето е на следните 
подставки: заради усогласување на трансферите од Агенцијата за финансиска поддршка на 
земјоделието и руралниот развој, кои што беа со намена за изработка на проектната 
документација на урбанистичко-планска документација за 30 населени места. После 
спроведената јавна набавка, постигната е цена пониска за 234,000,оо денариа,односно 
18.484.000,оо денари со најповолниот изведувач „Инпума“. Забелешката на Министерството 
е тие пари да ги усогласиме, односно да ги коригираме со 234.000,оо денари. Исто така 
после спроведената јавна набавка за реконструкција на патот Волково – Прилепец – 
Манастир „Св.Никола“, постигната е цена пониска за 382.000,оо денари и при тоа за 
соодветниот износ ја намалуваме подставката  - Тековни капитални трансфери од други 
нивоа на власт. Соодветно ги намалуваме програмите Ф10 – урбанистичко планирање за 
234.000,оо денари од предходно планираните и во Програмата ЈД0 – Изградба на локални 
патишта и улици за 382.000,оо денари во делот на подставката – Реконструкција на улици, 
патишта и автопати. Го намалуваме Основниот Буџет за 9.100.000,оо денари, односно да не 
одиме со оние 9.005.000,оо денари, намалуваме за 9.100.000,оо денари на следните 
приходни подставки: 731117 – Приходи од продажба на општински имот за 9.000.000,оо 
денари и на подставка 717138 – Надомест од комунална дејност за 100.000,оо денари, 
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односно вкупно 9.100.000,оо денари. Намалувањето на расходната страна го правиме на 
следните поставки и потпограми. Во подпрогама – Администрација намалуваме на 
подставка 421110 – Електрична енергија за 100.000,оо денари. Кај локален економски развој 
на расни трансвери на 464990 за 1.000.000,оо денари. Кај Програмата за одржување и 
заштита на локални патишта и регулирање на сообраќај Ј60  на подставка 434320 одржување 
на автопати и патишта за 3.000.000,оо денари, на Програма Ј80 - други комунални услуги на 
подставка 424   2.000.000,оо денари и во Програма - изградба на системи за одржување и 
пречистување на отпадни води на ставка 482 намалуваме за 3.000.000,оо денари, односно 
соодветно на намалениот приход од 9.100.000,оо денари. Исто така бидејќи го претресуваме 
Буџетот, забелешката беше од Министерството за финансии да го усогласиме пренесениот 
вишок на приходи со планираниот во Буџетот од 140.000.000,оо денари на фактички 
пренесениот вишок од 134.383.044,оо денари со состојба на 31.12.2019 година. мОд тие 
причини ставката 741114 – Пренесен вишок на приходи од предходна година, го 
намалувааме за 5.617.000,оо денари. Заради балансирање на билансот на приходи со 
билансот на расходи вршиме намалување на планираните расходи во следните 
подпрограми и следните расходни ставки: во општинска администрација намалуваме на 
ставката потрошена електрична енергија за 117.000,оо денари на Програмата 
јавноосветлување вршиме намалување кај потрошена електрична енергија за 1.000.000,оо 
денари и одржување за 500.000,оо денари. Од Програмата за изградба на локални патишта 
и улици ЈД0 намалуваме на подставката 485420 – Надомест за одземен имот во износ од 
2.000.000,оо денари. Во Програмата изградба на системи за водоснабдување од ставката 482 
намалуваме за 1.000.000,оо денари и Програмата – Други комунални дејности – капитални 
расходи Ј0 од ставка 482 намалуваме износ од 1.000.000,оо денари. Со тоа дополнителното 
намалување заради усогласувањето со пренесениот депозит за 5.117.000,оо денари, 
односно вкупно Основниот Буџет го намалуваме во износ од 15.333.000,оо денари, односно 
го проектираме на 669.041.000,оо денари, или вкупниот Консолидиран Буџет го 
проектираме на 1.523.107.000,оо денари. Вака усогласениот Буџет ви го ставам на 
разгледување и усвојување. 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам. Отворам претрес по тичката. Дали некој бара збор? 
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се изјаснат. 
Кој е „за” усвојување на Буџетот на општина прилеп за 2020 година? 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови “за” и 10 гласови“воздржани”,  Буџетот е усвоен. 
Со оглед на тоа дека дневниот ред е исцрпен, констатирам дека денешната седница 

заврши.                   
Ви благодарам за присуството и Ви посакувам пријатен ден. 
По исцрпувањето на дневниот ред, седницата заврши во 12,15 часот. 

   
Број 09 - 67/1     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.01.2020 година  на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п       м-р  Миле Талевски 

СТЕНОГРАФ 
Горица Чатлеска 

 


