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З А П И С Н И К 

од 41-вата седница на Советот на Општина Прилеп, одржана 
на 12.03.2020 година, во Големата сала на Општина Прилеп, 
со почеток во 12,15 часот 
 
      Седницата ја отвори и со неа раководеше Претседателот на Советот на 

Општина Прилеп Миле Талевски. 
 
       Почитувани членови на Советот!         
       Ја отворам  41-ва 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.   
                       Пред да го утврдиме дневниот ред, записникот од 40-тата седница го  
ставам на гласање? 
                      Дали има забелешки по записникот? 
Ако нема:      

Кој  е “за” усвојување на записникот од 40-тата седница? 
Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
Сите членови  на советот  гласаа „за”.  

        Констатирам  дека  записникот е едногласно усвоен. 
 

 
За дневен ред на оваа сеница ги предлагам следните прашања: 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Предлог-Годишна сметка на Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година. 
2. Предлог-Годишен извештај на Општина Прилеп за 2019 година. 
3. Предлог-Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести во 2020 година. 
4. Предлог-Одлука за давање на согласност на Годишниот Извештај за спроведување на 

Програмата за управување со отпад  во Општина  Прилеп за 2019 година. 
5. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп за периодот од 01.10.2019 година до 
31.12.2019 година. 

6. Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, за 
2019 година. 

7. Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на 
ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп, за 2019 година. 

8. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.10.2019 до 31.12.2019 година. 

9. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за 
работењето на ЈП за ПУП Прилеп за 2019 година. 

10. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.10.2019 година до 31.12.2019 
година. 
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11. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на 
бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2020 
година. 

12. Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-
Прилеп, за 2019 година. 

13. Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро 
Крстески-Платник’’-Прилеп, за 2019 година. 

14. Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за работата на ЈОУ Градска 
библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп, со Финансиски извештај за 2019 година. 

15. Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Градска библиотека 
,,Борка Талески’’-Прилеп, за 2019 година. 

16. Предлог-Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООМУ „Ордан Михајлоски 
Оцка”-Прилеп, за 2019 година 

17. Предлог-Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Рампо Левката”-Прилеп, 
за 2019 година. 

18. Предлог-Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кочо Рацин”- Прилеп, за 
2019 година. 

19. Предлог-Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Блаже Конески”-
Прилеп, за 2019 година. 

20. Предлог-Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Добре Јованоски”-
Прилеп, за 2019 година. 

21. Предлог-Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Гоце Делчев” Прилеп, 
за 2019 година. 

22. Предлог-Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Климент Охридски” 
Прилеп, за 2019 година. 

23. Предлог –Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане”-
Прилеп, за 2019 година. 

24. Предлог-Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кирил и Методиј” 
с.Канатларци-Прилеп, за 2019 година. 

25. Предлог-Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Страшо Пинџур” с.Мало 
Коњари-Прилеп, за 2019 година. 

26. Предлог-Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Круме Волнароски” 
с.Тополчани-Прилеп, за 2019 година. 

27. Предлог-Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Ѓорче Петров” Прилеп, 
за 2019 година. 

28. Предлог-Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Ристе Ристески -Ричко” 
Прилеп, за 2019 година. 

29. Предлог-Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Орде Чопела”-Прилеп, 
за 2019 година. 

30. Предлог-Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ Гимназија„Мирче Ацев”- 
Прилеп, за 2019 година. 

31. Предлог-Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-
Питу”-Прилеп,за 2019 година. 

32. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на  
урбанистички планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 2020 година. 

33. Предлог-Одлука за донесување на Регулациски план на ГУП за град Прилеп за ЧЕТВРТ 
7 во БЛОК 7.4, КО Прилеп, Општина Прилеп. 

34. Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.1447 - КО Прилеп, на барање од Алија 
Бајрамоски. 
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35. Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на на КП бр.4776 - КО Прилеп, на барање од 
Андриано Пажески. 

36. Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.4784 - КО Прилеп, на барање од Боја 
Бојовски. 

37. Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.381 - КО Чумово, на барање од Жарко 
Талески. 

38. Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.2561/1 - КО Ореовец, на барање од Јован 
Митревски и Мице Генев. 

39. Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.1998-КО Присад, на барање од Љупче 
Петрески. 

40. Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП.бр.720/1 - КО Прилеп, на барање од Сафет 
Ајвазоски. 

41. Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.2945-КО Присад, на барање од Стеван 
Базеркоски. 

42. Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП.бр.620 - КО Селце, на барање од Трајко 
Атанасоски. 

43. Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.3296 - КО Варош, на барање од Зоран 
Бошески и Гоце Бошески. 

44. Предлог-Решение за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп 
во Училишниот одбор на СОУ “Ристе Ристески-Ричко”-Прилеп. 

45. Предлог-Решение за измена и дополнување на Решението за именување членови на 
Советот кои присуствуваат при склучување на бракови во Прилеп и МК Плетвар, МК 
Тројаци и МК Старо Лагово. 

 
 

              ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
             1.Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.2989-КО Варош, на барање од Стојан Блажески. 
            2.Предлог-Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето 
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согласно ГУП, на објект бр.1, на КП бр.23319, -КО Прилеп, од шифра Д зеленило и рекреација 
во А4-3 викенд куќа на барање на лицето Никола Богданоски. 
           3.Предлог-Одлука за давање согласност на ООУ “Рампо Левката”-Прилеп за отворање 
на продолжен престој за учениците. 
           4.Предлог-Одлука со цел предавање на обврска за вршење на работи кон ЈКП „Водовод 
и Канализација“-Прилеп , за дополнителен водоснабдителен систем  во населено место 
Канатларци.   
           5.Предлог-Одлука за утврдување на приоритет и давање на согласност за учество во 
проектната апликација „Подобрување на атрактивноста и промоција на туризмот преку 
подобрување на вработливоста во Пелагонискиот регион и Регионот на Флорина“. 
    6.Предлог-Одлука за донесување на локални мерки и препораки за заштита на 
населението од Пандемија на COVID-19 (корона вирус), на територијата на Општина Прилеп. 
 
ПРЕДЛАГАМ: дополнителните точки: - Предлог-Одлука за давање согласност на ООУ “Рампо 
Левката”-Прилеп за отворање на продолжен престој за учениците, на предлог на Комисијата 
за општествени дејности и права на децата, да биде повлечена од дневниот ред, а Предлог-
Одлуката со цел предавање на обврска за вршење на работи кон ЈКП „Водовод и 
Канализација“-Прилеп, за дополнителен водоснабдителен систем  во населено место 
Канатларци, да биде повлечена од дневен ред на предлог на предлагачот. 
 

                Исто така предлагам точките да бидат разгледувани според предлагачот. 
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. 
 
                Предлагам дополнителната точка: -  Одлука за донесување на локални 
мерки и препораки за заштита на населението од Пандемија на COVID-19 (корона 
вирус), на територијата на Општина Прилеп согласно новонастаната ситуација во 
нашата држава да биде разгледана како прва точка на двениот ред. 
                Пред да преминеме на работа по дневниот ред замолувам советниците и сите оние 
кои што планираат да се вклучат во целокупната дискусија со оглед на целокупната настаната 
ситуација и Препораките, кои што се од Министерството за здравство (да има помало 
присуство во вака затворен простор) ве замолувам за кратки, јасни и концизни дискусии во 

однос на целокупната настаната ситуација со оваа пандемија со COVID-19 - корона вирусот. 
                Продолжуваме со работа по дневниот ред. 

 
По ПРВАТА точка од дневниот ред :  - Одлука за донесување на локални 

мерки и препораки за заштита на населението од Пандемија на COVID-19 (корона 
вирус), на територијата на Општина Прилеп, пред да отворам претрес го повикувам 
претседателот, односно претседателката на Комисијата за општествени дејности и 
правата на децата, г-ѓа Еленче Ташкоска  да го поднесе извештајот по оваа точка, која 
што беше разгледувана на денешната Комисијата за општествени дејности и правата 
на децата, повелете колешке. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА:   
Благодарам Претседателе. Почитуван Градоначалник, почитувани колеги 

советници и сите присутни на оваа седнца, 
Во текот на денешниот ден Комисијата за општествени дејности и правата на 

децата, одржа Комисија на која што ја разгледавме оваа дополнителна точка Предлог 
- Одлука за донесување на локални мерки и препораки за заштита на населението од 
Пандемија на COVID-19 (корона вирус), на територијата на Општина Прилеп. Во 
интерес на препораките, кои што ги дадовте на самата оваа седница, значи нема да 
зборувам опсежно, јас ќе го повикам Градоначалникот, тоа ќе си го направите и Вие, 
ги разгледавме овие Препораки и Комисијата предлага до Советот да бидат 
прифатени во форма како што беа доставени до Комисијата. Благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Ви благодарам.  
Со оглед на тоа дека пред почетокот на седницата до советниците беше 

доставена Одлуката за донесување на локални мерки и препораки за заштита на 
населението од Пандемија на COVID-19 (корона вирус), на територијата на Општина 
Прилеп, го поканувам Градоначалникот на Општина Прилеп да ја предложи Предлог 
– Одлуката и да ја образложи до советниците на Општина Прилеп. Повелете 
Градоначалник. 

 
ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ: 
Благодарам. Почитуван Претседателе, почитувани советници, почитувани 

гости на денешната седница на Советот на Општина Прилеп, почитувани медиуми, 
Вчера после изјавата на Сведската здравствена организација е прогласена 

пандемија во целиот свет, а сите знаеме што значи пандемија, значи заразна болест 
која што е настаната и  раширена во повеќе земји на еден или повеќе континенти. 
Тие предуслови ги имаше и затоа СЗО вчера прогласи пандемија за COVID-19 или 
корона вирусот. И после изјавите на Министерот за здравство д-р. Венко Филипле и 
овие препораките што ги даде за целата држава, па и за Локалната самоуправа. 
Слушајќи го тоа, вчера во попладневните и вечерните часови ги повикав 
Претседателот на Совет, секретарот на Општина Прилеп, вработени во ЛС, 
директорите на јавните здравствени установи, раководителите на Инфективното 
одделение и Општата болница Прилеп и раководителот на епидемиологијата во 
Центарот за јавно здравје, директорите на основните и средните училишта, 
директорите на јавните претпријатија и сите други оние што мислев дека ќе биде 
потребно да бидат присутни на тој координативен состанок за да донесеме некои 
заклучоци, кои што заклучоци ги предложив на Комисијата за Општестевни дејности 
и правата на децата. Тоа тоа ќе го предложам и на вас советниците да ги прифатите 
тие предлог-одлуки што треба да направат нашите граѓани за побезбедни граѓани, 
побезбедни деца, побезбедна општина воопшто во нашиот град. Оваа предлог - 
Одлука за препораки и мерки за заштита при пандемија на населеието од COVID-19 
или корона вирусот на територијата на Општина Прилеп. Предчагам: 

                                                            Член 1 
Се прифаќаат сите препораки укажувања и мерки од страна на 

Министерството за здравство по основ на превенција од COVID-19 или корона 
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вирусот за заштита од пандемија на населението на територијата на Општина 
Прилеп. 

                                                            Член 2 
Да се донесат следните мерки и препораки за заштита од пандемија на 

населението од од COVID-19 или корона вирусот на териториајата на Општина 
Прилеп. 

Мерка 1: Времено се затвораат Приемното одделение и Одделението за 
администрирање на даноци при ЛС на Општина Прилеп за прием и услуги на странки. 
Своите потреби, информации и прашања граѓаните ќе можат да ги реализираат на 
следните начини: Прво со јавување директно во Приемното одделение на телефон 
+398 048 – 401 – 720 и Одделението за администрирање на даноци 048 – 540 – 001, 
048 – 540 – 002 и 048 – 540 – 003, секој работен ден од понеделник до петок од 08,оо 
до 16,оо часот. Преку праќање на меил на следната електронска пошта: 
prilepetprilep.gov.com. Преку официјалната ВЕБ  страница на Локалната самоуправа 
Општина Прилеп www.prilep.gov.mk. Службите на локалната самоуправа на Општина 
Прилеп се ставени во функција да им излезат во пресрет на сите граѓани, да ги 
информираат на начинот на достава, начинот на поднесување на барања и слични 
документи преку горенаведените начини на комуникација. 
                 2. Да се изврши дезинфекција на автобусите од јавниот градски превоз. Во 
зависност од потребата, дезинфекцијата да се врши повечекратно во текот на денот. 
                 3. Да се редуцира јавниот градски превоз и да се користи само во итни и 
неоложни случаеви. 
                 4. Да се изврши дезинфекција во градинките, основните и средните 
училишта, како и дневните центри согласно Препораките од Министерството за 
здравство и Министерството за образование и наука. 
                 5. Се забранува организирање на локални настани, јавни собири, културни 
манифестации, промоции, панаѓури, саеми и слично на локално ниво, се до 
моментот на изрекување на нови мерки и препораки од Министерството за 
здравство. 
                 Во овој момент само да надополнам за оние кои што не слушаа. Пред 
половина час излезе Министерот за здравство со нови информации и кажа дека 
освен досегашните инструкции што беа дадени, посетата на ресторани, кафетерии, 
кафичи, игротеки  да биде до 18,оо часот и половина од ресторанот или кафичот да 
биде полн. Тоа е најновата препорака што сега пред половина час ја даде 
министерот, што мислам дека сето тоа ќе биде инкорпорирано во понатамошниот 
тек. И сите други информации ќе бидат проследени. 

  6. Согласно препораките од Министерството за здравство барањето за 
активниот јавен повик за субвенционирање на инвертер клими и велосипеди во овој 
временски период се доставува исклучиво по пошта со назнака јавен повик за 
субвенционирање на инвертори клима уреди и јавен повик за субвенционирање на 
велосипеди. 

Секое пратено барање по пошта, службата при Локалната самоуправа при 
Општина Прилеп се обврзува да ги архивира по редослед како што е доставено до 
службата преку Македонска пошта, заклучно со денот на испраќањето. 

Граѓаните кои го искористија јавниот повик и испратиле барање по пошта, со 
јавување на телефонскиот број 048/401-720 или па по пат на испраќање на 
електронска пошта на специјалната емил адреса prilepet.gov.mk, ќе можат да се 

http://www.prilep.gov.mk/
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информираат за архивниот број на барањето, секој работен ден од 08,оо до 16,оо 
часот. Оваа мерка стапува во сила на ден 12.03.2020 година и ќе трае се до 
добивањето на понатамошни инструкции од министерството за здравство и членот 3. 

                                                                 Член 3 
Поради итност, Одлуката стапува во сила веднаш. 
Оваа е Препораката што ја упатуваме како Градоначеник и како Комисија за 

општествени дејности и правата на децата до советниците, во целост да биде усвоена 
затоа што мислам дека мора да се придружуваме на сите инструкции што ги даде и 
Владата и Министерот за здравство за во иднина и ако немаме случаеви и ако имаме, 
да бидеме спремни на сето тоа. А пред да преминете на гласање на оваа точка сакам 
да упатам апел до граѓаните на Општина Прилеп. Прво  апелирам до сите граќани да 
го намалат движењето, да ги намалат активностите и посетите восите институции во 
градот,освен за итни и неодложни работи. Второ апелирам до сите граѓани на 
Општина Прилеп, движењето надвор од своите домови да го сведат на минимум, 
едноставно и единствено само за неодложни и итни потреби. Особено да се 
избегнува посета на угостителски објекти, игротеки, паркови, отворении затворени 
простории со капацитет за собирање на поголена група на луѓе од денес и помали 
групи на луѓе. Трето упатувам апел до граѓаните на Општина Прилеп, информациите 
поврзани со новонастанатата ситуација со COVID-19 или корона вирусот, да се црпат 
исклучиво од Министерството за здравство поради што лажните информации 
креираат паника кај граѓаните меѓу населението. И четврто на сите лица кои биле 
надвор од територијата на Република Северна Македонија и на граѓаните кои се 
сомневаат дека имаат симптоми на COVID-19 или корона вирусот им се препорачува 
да се јават на следните броеви: Во Прилеп во Центарот за јавно здравје 076/475-747 и 
исто така повикувачки центар Ало докторе во Министерството за здравство на 
телефон 0215123. Се надевам дека граѓаните во нашиот град ќе го почитуваат. Не е 
толку наивно како што сме ние слободни, лежерни, барем ние така се однесуваме 
последните денови. Упатувам уште еднаш апел нашите граѓани сериозно да го сватат 
помладата популација што помалку надвор од своите домови. Јас ги разбирам 
нивните желби и потреби, но сепак мора да се воздржиме за неколку дена, додека 
да кажам спласне оваа пандемија затоа што, само да напомнам дека онаму пред се 
Италија каде што од Европа имаме во најголем број на заболени, онаму каде што се 
почитуваат стрикно овие мерки, почнува да спласнува оваа заразна болест. Тоа значи 
дека ако ние претходно тоа го направиме, можноста да добиеме таква болест е 
помала. Ова што го кажа Министерот за здравство и ова што го кажувам сега јас да се 
почитува повеќе што поскоро, така речи вреди. Благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕСКИ: 
Благодарам. Отворам претрес по точката. 
Кој сака збор, молам да се јави. 
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 

изјаснат. 
Кој е „за” усвојување на Одлуката за донесување на локални мерки и 

препораки за заштита на населението од Пандемија на COVID-19 (корона вирус), на 
територијата на Општина Прилеп? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа „за“. 
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Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 

По ВТОРАТА И ТРЕТАТА точка од дневниот ред : - Годишна сметка на 
Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година; и 
 -Годишен извештај на Општина Прилеп за 2019 година, пред  да отворам 
претрес го повикувам претседателот на Комисијата за финансирање и буџет г-дин 
Александар Китаноски да го поднесe извештајот по овие точки. Колега Китаноски 
повелете имате збор. 
 
           АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
           Почитуван Претседател на Совет, почитуван Градоначалник, почитувани 
советници, 
           Комисијата за финансирање и буџет на денешната седница ја разгледа 
Годишна сметка на Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година за периодот 01.01-
31-ви Декември. Ос Годишната метка може да се види дека се остварени приходи 
на износ од 1.088.160.195 денари и расходи на износ од 1.093.347.717 денари и 
имаме дефицит во износ од 5.327.522 денари. Овој дефицит е покриен со средства 
од  депозитот кој е на износ од повеќе од 14 милиони денари. Може да се каже 
дека во однос на изминатата година е висок  процентот и на остварување на 
Основниот буџет и истиот по одделни приходи го имаме во материјалите кои ги 
добивте. Кратко би се задржал и на капиталните расходи и споредбено за 
изминатите 6 години и колкава била нивната реализација. И од истото може да се 
види дека во оваа претходна 2019 година, капиталните расходи се на највисок 
износ. Така во 2014 година овие капитални расходи биле на износ од 86,3 милиони 
денари, 2015 година 79,5 милиони денари, 2017 година 96,6 милиони денари, 2018 
година 89,5 милиони денари и во 2019 година 111,9 милиони денари. 
            Комисијата го разгледа и Годишниот извештај на Општина Прилеп за 2019 
година, кој детално беше образложен од страна на предлагачот. Извештајот е 
комплетен и составен дел на истиот се извештаите на сите одделенија и сектори при 
Општина Прилеп. Ви благодарам. 
 
                МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам. Го повикувам Градоначалникот на Општина да даде 
образложение на овие 2 точки. Повелете Градоначалник. 
 
                ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ: 
                Благодарам Претседателе, 
                Ќе бидам малку краток со оглед на целокупната ситуација за што  
претходно зборував. Почитувани советници обраќајќи ви се до вас како извршител 
на минатогодишниот Буџет сакам да потенцирам дека 1.105.000.000,оо денари 
приходи во консолидираниот Буџет за 2019 година што представува 79,8 % од 
проектираната 1.385.000.000,оо денари, можеме да бидеме задоволни со 85 % 
реализација. Во буџетската 2019 година на сметката на Буџетот од дотации  и 
Буџетот од самофинансирачки активности и Буџетот од донации на 31.12. состојбата 
на слободни парични средства,изнесува 195 милиони денари. Сакам да нагласам 
дека со реализација од 374.000.000,оо денари приходи на Основниот Буџет не 
сметајќи го пренесениот вишок од 132.000.000,оо денари можеме да бидеме 
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задоволни во целост. Посебно го нагласувам остварувањето на даночните приходи 
во износ од 193.000.000,оо денари, капиталните приходи во износ од 
71,4.000.000,оо денари, трансферите и донациите во износ од 99,5 милиони денари, 
Заклучно со 31.12.2019 година, вкупната активност на буџетската сметка изнесува 
243,2 милиони денари и е поголема за 7 нилиони денари во споредба со 2018 
година. Од посебно значење за нас е структурата од вкупната актива во која 
преовладуваат паричните средства од 134,4 милиони денари или 55,2 % што ја 
прави посебно атрактивна, имајќи ја во предвид нејзината мобилност и ликвидност. 
Побарувањата од корисниците на Буџетот во износ од 108,9 милиони денари, од 
кои најголемо е учеството од побарувањето по основ на облог на данок на имот од 
физички и правни лица во износ од 40,8 милиони денари. Облог од комунална такса 
за фирмарина во износ од 34,8 милиони денари. Побарувањата по основ на 
надомест за уредување на градежно земјиште во износ од 3,1 милиони денари и 
побарувањето по основ на комунална такса за користење на паркинг во износ од 3,2 
милиони денари. Вкупните обврски кон добавувачите на консолидираниот Буџет од 
2019 година со состојба на 31.12.2019 година е во износ од 28,2 милиони денари и 
кон ова ако се додадат и долгорочните обврски што ги има Општината од 42 
милиони денари тоа е вкупен износ околу 70,2 милиони денари. По 
книговодствената евиденција обврските кон добавувачите на Основниот Буџет 
изнесуваат 5,1 милиони денари, а слободните парични средства изнесуваат 134,4 
милиони денари. Обврските кон добавувачите на Буџетот од дотациите преку кого 
се финансираат основното образование, средното образование, детските градинки, 
Домот за стари лица и Градската библиотека изнесуваат 20,7 милиони денари, а 
слободните парични средства изнесуваат 37,3 милиони денари. Буџетот на донации 
во состојба на 31.12.2019 година нема обврски кон добавувачи, а слободни парични 
средства на сметките преку кои ги реализираме планираните проекти се во износ од 
5,1 милиони денари. Извршувањето на расходите на Консолидираниот биланс на 
Буџетот за 2019 година беше во износ од 1.102 милиони денари. Сакам да 
потенцирам дека 2019 година беше годиана на реализација на крупни капитални 
проекти од витално значпење за Општината. Тука пред се мислам на изградба, 
реконструкција и рехабилитација на голем број на улици и локални патишта во 
градот и населените места за што беа инвестирани 52 милиони денари. За 
реконструкција на градскиот стадион со градежните работи се во завршна фаза со 
24 милиони денари за набавка на автобусите за градскиот превоз 15 милиони 
денари и за изградба, реконструкција и одржување на јавно осветлување беа 
релизирани 8 милиони денари. За набавка на урбана опрема инвестиравме 3,1 
милион денари. Во 2019 година направени се големи инфраструктурни зафати во 
основното, средното образование, детската заштита и Домот за стари лица. Сакам 
да нагласам дека за реконструкција на училишните згради, спортските објекти во 
основното образование инвестирано е 15,6 милиони денари и уште 9,2 милиони 
денари за одржување на објектите и опремата. Инвестиравме 10,1 милиони денари 
во реконструкција на објектите и инфраструктурата во детските градинки и уште 9,6 
милиони денари во одржување на објектите и опремата во кои се изведува 
активноста за развој и едукација на младата популација. И покрај ограничувањата, 
финансиските ресурси се дадени за средните училишта каде за одржување на 
објектите и опремата како и за подобрување на условите за обавување на дејноста 
вложивме 6,6 милиони денари. Во Домот за стари лица во кој за реконструкција и 
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одржување беа организирани средства во износ од 2,5 милиони денари. Вложивме 
во поддршка на културата, културните манифестации, спортот, спортските клубови, 
спортските здруженија, невладините организации и здруженија на граѓани за чија 
намена беа потрошени 23 милиони денари. Со 46 милиони денари во текот на 2019 
година беа субвенционирани - финансирани нашите јавни претпријатија: ЈКП 
„Комуналец“,ЈКП „Пазари“ и ЈП за ПУП за да граѓаните добиваат квалитетни 
комунални услуги, а јавните комунални претпријатија ја задржаа својата финансиска 
стабилност и ливидност. Благодарам. 
 
                МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам. Отворам претрес по двете точки. Дали некој бара збор?  
Повелете колега Ристески имате збор. 

 
                ПЕТАР РИСТЕСКИ: 
                Почитуван Претседател, почитуван Градоначалник, почитувани колеги, 
                Јас ќе бидам краток. Во извештајот за 2019 година видливо е дека од 
планираните приходи (ќе зборнам за приходите кои во Основниот Буџет се во износ 
од 565,4 милиони денари),  сте ги оствариле во износ од 374,7 милиони денари. 
Тука бележиме значителна дискрепанца видливо е, очигледно од планираните и 
остварените приходи на Основниот Буџет на Општината. Барам образложение 
зошто, на што се должи ваквата ситуација и ќе се задржам малце на тоа што се 
однесува на расходната ставка на Основниот Буџет. И самите во Извештајот велите 
дека најголемиот пад помеѓу планираните и остварени расходи имаме повторно 
како и минатата, како и претходната година, кај капиталните расходи, односно 
извршувањето на капиталните проекти од Буџетот. Реализирани се во износ од 
111.904.510.000 или вкупно 45,12 % од планираните 247.998.482.000 денари. Ако од 
овие 112 скоро милиони денари, ги одбиеме овие 15 милиони кои се исплатени е за 
набавените автобуси ќе дојдеме некаде скоро во проценти нешто над 30 % 
реализација на капиталните проекти што секако ќе се сложите е далеку од едно 
задоволително или од едно работење кое треба да се пофали. А и во минатата  и во  
претходната година, секоја година кога имаме седница за изгласување на Буџетот 
на Општина Прилеп, донесувањето на Буџетот на Општина Прилеп, 
Градоначалникот вели ќе видите оваа година, ќе видите оваа година и секоја година 
гледаме... Ланската година беше некаде 24 % реализацијата на Буџетот на 
капитални расходи, годинава 45,12 %, но реалните се 30 %. Зошто велам реални, 
затоа што набавката на автобусите еве ќе запрашам и добро е што се набавија тие 
автобуси, добро е што се реализира тој ветен ваш проект и ќе запрашам каде се сега 
3 од четирите нови автобуси? Зошто не се обраќаат, зошто не се користат? Дали се 
точни гласините кои од ЈП стигнуваат до нас, дека нешто многу не е во ред со тие 
автобуси. И мене ми е Градоначалниче вака за чудење информацијата дека дури се 
работело за репарирање, но тоа сепак е во доменот на шпекулацијата, што 
понатаму некој друг треба да го утврди, да го истражи и да се види. Сепак ќе 
утврдам дека реализацијата и оваа година на капиталните расходи во Општина 
Прилеп е на ниско ниво. Благодарам. 
                МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
                Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете раководителот на Сектор 
за финансиски прашања. Повелете. 
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                ДРАГЕ ЗВЕЗДАКОСКИ: 
                Почитуван Претседателе, почитуван Градоначалник, почитувани советници, 
почитувани раководители на единките корисници на Буџетот, почитувани гости, 
                 Во однос на прашањата на советникот Ристески за реализацијата на 
приходите на Основниот Буџет имам да ја кажам следната констатација. Точно е 
дека тековните приходи во текот на 2019 година беа 374,7 милиони денари, меѓутоа 
ние имавме депониран депозит кој  што Министерството за финансии им дозволи 
на сите општини во Република Македонија да земаат вишок на искористени 
средств,  а од едната година да го пренесиме и да го испланираме во Буџетот за 
наредната година. Ние го испланиравме тој Буџет тој депозит во Буџетот и согласно 
Методологијата, која што ја применува Министерството за финансии, а е во 
Согласност со Светска банка ММФ од нормирањето при составувањето на 
фискалната табела, Завршната сметка според член 1 ние можеме да прикажеме 
како приход, односно искористен депозит од претходна година. Ние прикажуваме 
овдека во фискалната табела искористен депозит од 14.470.724 денари од планиран 
депозит 211.825.546,оо денари го кажа тоа Градоначалникот во обраќањето, јас ќе 
го повторам дека сметката на Основниот Буџет на 31.12.2019 година располагаше со 
134,4 милиони денари, што вие овдека го верификувавте кога го донесовме Буџетот 
за 2020 година на 20-ти Јануари. Значи вкупно Буџетот располагал со 406, односно 
со 506 милиони денари што ако ги вратевме пренесениот вишок од 102 милиони 
денари од 2018 година, меѓутоа, 506,7 милиони денари вкупно Буџетот имаше на 
располагање средства вклучувајќи го и пренесениот вишок, односно депозитот, кој 
што ние во текот на 2019 година го зголемивме за уште 2,48 милиони денари и така 
да од 132 милиони денари пренесен вишок од 2018 година, 2019 година влеговме 
со пренесен вишок од 134,4 милиони денари. Значи начинот на пресметка на 
искористените приходи со депозит од претходна година е во  согласност со 
Пропозициите на Министерството за финансии и затоа прикажани се овде само 
тековните приходи и искористениот депозит. Тоа е во согласност со Препораките и 
Пропозициите на Министерството за финансии. Што се однесува до капиталните 
расходи јас само уште една констатација ќе додадам во Буџетот за 2019 година 
треба да ги земеме во предвид и реализираните капитални расходи од  27.234.000 
денари, кои што ги реализираа единките корисници на Буџетот во делот на Буџетот 
од блок дотации, а тоа се основните училишта во износ од 15,6 милиони денари, 
градинките во износ од 10,1 милион денари, Старски дом во износ од 1,8 милиони 
денари и во делот на самофифансирачки активности реализирани се 591.000 
денари капитални расходи, односно вкупно 139.626.956 денари од планирани во 
Консолидираниот Буџет 2.288.500 денари, односно реализираност на капиталните 
расходи во Консолидираниот Буџет во износ од 48,4  %. Ова може да се постигне и 
повеќе резултати, меѓутоа имавме и повторување на одредени постапки на јавни 
набавки што одредени проекти доцна почнавме да ги реализираме. Така да ја 
повторувавме постапката два пати со булеварот и реализацијата на редовни 
капитални проекти ќе се ефектуира во овој Буџет, оваа година. Благодарам. 
                 
                МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
                Благодарам. Дали некој друг бара збор? 
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                Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 
изјаснат. 
               Кој е „за”усвојување на Годишна сметка на Буџетот на Општина Прилеп за 2019 
година?Молам да крене рака 
               Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
               15 членови на Советот гласаа „за“ и 8 „воздржани“. 

Констатирам дека со 15 гласови “за” и 8 воздржани” Годишната сметка е 
усвоена. 
 

Кој е „за” усвојување на Годишен извештај на Општина Прилеп за 2019 
година?Молам да крене рака 
               Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
               15 членови на Советот гласаа „за“ и 8 „воздржани“. 
               Констатирам дека со 15 гласови “за” и 8 воздржани” Годишниот извештај е 
усвоен. 
 

 По ЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред:  - Програма за спроведување на општи 
мерки за заштита на населението од заразни болести во 2020 година, пред да отворам 
претрес ја  повикувам претседателката на Комисијата за општествени дејности и 
правата на децата, г-ѓа Еленче Ташкоска  да го поднесе извештајот по однос на оваа 
точка. Колешке Ташкоска повелете имате збор. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Благодарам Претседателе. Оваа Програма, односно ваква Програма за за 

спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести носиме 
секоја годиана, така да и оваа година се поклопи да речам моментот со првата точка и 
со ситуацијата која што не затекнува. Инаку оваа Програма по она што ни беше вчера 
изнесено на Комисијата за општествени дејности и правата на децата од страна на 
предлагачот е оваа година за прв пат пообемна и содржи релевантни мерки кои што 
се однесуваат на заштита на населението од заразни болести, а прибавени од страна 
на сите стручни инадлежни институции во Општина Прилеп. Името на оваа Програма е 
Општи мерки, но ако внатре убаво ја разгледавте (доставена ви е на сите советници, 
постои дел каде што има осетни мерки кои што се спроведуваат во вонредни 
ситуации, но и има категорија на мерки посебни, специфични мерки. Односно, мерки 
во ситуација на епидемии и катастрофи од поширок размер и се превземаат и 
вонредни мерки, она што ние го направивме денеска со првата точка. Па затоа јас ви 
предлагам бидејќи е доста обемна, нема да ја разгледуваме, ја имате сите добиено во 
електронска форма да ја прифатиме во текст како што ни е дадена. Ви благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам. Отворам претрес по точката. Дали некој барар?Молам да се јави. 
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 

изјаснат. 
              Кој е „за” усвојување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита 
на населението од заразни болести во 2020 година? Молам да крене рака. 
               Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
               Сите членови на Советот гласаа „за“. 
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               Констатирам дека Програмата  е едногласно усвоена. 
 

               По ПЕТТАТА точка од дневниот ред:  - Одлука за давање на согласност на 
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад  во 
Општина Прилеп за 2019 година, пред да отворам претрес го повикувам 
Претседателот на Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина, г-дин 
Никола Багески  да го поднесе извештајот по оваа точка. Колега Багески повелете 
имате збор. 
 
                НИКОЛА БАГЕСКИ:   
                Благодарам почитуван Претседателе, почитуван Градоначалник, почитувани 
советници, почитувани гости,  
                Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина одржа седница на 
која ги разгледа точките кои се од областа на урбанизмот за на Совет, Годишниот 
Извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад  во Општина Прилеп 
за 2019 година од страна на представникот на ЈКП „Комуналец“ – Прилеп, истата беше 
елаборирана на седницата на Комисијата. Она што е важно да се истакне е дека 
Прилеп е повторно лидер во селекцијата на отпад. Исто така претпријатието е 
модернизирано со две нови возила за собирање на отпад, со преса за отпад итн.                
                Предлагам доколку советниците имаат дополнителни прашања, истите да ги 
упатат до представникот на ЈКП „Комуналец“ со оглед на обемноста на Програмата, 
комисијата му предлага едногласно на Советот да ја усвои како што е предложена. Ви 
благодарам. 
 
                МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
                Благодарам. Отворам претрес по точката. 

Кој сака збор, молам да се јави. 
                Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 
изјаснат. 
                Кој е „за” усвојување на Одлука за давање на согласност на Годишниот 
Извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад  во Општина Прилеп 

за 2019 година?  Молам да крене рака. 

               Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
               Сите членови на Советот гласаа „за“. 
               Констатирам дека Одлуката  е едногласно усвоена. 

  
По ШЕСТАТА И СЕДМАТА точка од дневниот ред: - Одлука за давање 

согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Комуналец’’-Прилеп за периодот од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година; и 

-Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, за 
2019 година, пред да отворам претрес го повикувам Претседателот на Комисијата за 
финансирање и буџет г-дин Александар Китаноски да го поднесе извештајот по овие 
точки. Колега Китаноски повелете имате збор. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Почитувани советници, 
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Комисијата за финансирање и буџет на вчерашната седница го разгледа 
Кварталниот Извештај и Годишната сметка на ЈКП „Комуналец“ за 2019 година. 
Вкупните приходи на ЈКП „Комуналец“ за 2019 година се на износ од 181.897.573 
денари. Крајниот финансиски резултат е добивка при оданочување од 11.052.149 
денари од која добивка приближно се исплатени данок на добивка од 2018 година, 
1.593.950 денари и аконтации од данокот на добивка на износ од 3.070.715 денари. 
Редовното ДДВ е на измос од 5.577.247 денари. Комисијата на Советот му предлага 
двете точки да бидат усвоени. Благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам колега Китаноски. Отворам претрес по точката. 

             Кој сака збор, молам да се јави. 
 
             Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 
изјаснат. 
              Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп за периодот од 
01.10.2019 година до 31.12.2019 година? Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
              16 членови на Советот гласаа „за“ и 7 „воздржани“. 
              Констатирам дека со 16 гласови „за“ и 7 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈКП 

,,Комуналец’’-Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
              16 членови на Советот гласаа „за“ и 7 „воздржани“. 
              Констатирам дека со 16 гласови „за“ и 7 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 

 
          По ОСМАТА И ДЕВЕТТАТА точка од дневниот ред:  -Одлука за усвојување на 
Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп, за 2019 
година; и 
  - Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.10.2019 до 31.12.2019 
година,пред да отворам претрес го повикувам Претседателот на Комисијата за 
финансирање и буџет  г-дин Александар Китаноски да го поднесе извештајот по 
овие точки. Повелете колега Китаноски. 
 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Разгледувајќи ја Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈКП 

„Пазари“ за 2019 година може да се види дека приходите на ова ЈКП за 2019 година 
се на износ од 15.139.583 денари. Генерално најголем дел од овие остварени 
приходи ова јавно претпријатие ги остварува од пазарните услуги. Расходите се на 
износ од 14.775.817 денари. Комисијата го разгледа и Тримесечниот извештај за 
финансиското работење на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.10.2019 до 
31.12.2019 година и на Советот му предлага да биде усвоена и Годишната сметка и 
овој Тримесеч извештај. 
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МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам колега Китаноски. Отворам претрес по точките. 

             Дали некој бара збор? 
 
              Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 
изјаснат. 
              Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишната сметка и 
Извештајот за работењето на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп, за 2019 година? Молам да крене 
рака. 
               Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
              16 членови на Советот гласаа „за“ и 8 „воздржани“. 
              Констатирам дека со 16 гласови „за“ и 8 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 
              Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.10.2019 
до 31.12.2019 година? Молам да крене рака.   
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
              15 членови на Советот гласаа „за“ и 8 „воздржани“. 
              Констатирам дека со 15 гласови „за“ и 8 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 

 
              По   ДЕСЕТТАТА , ЕДИНАЕСЕТТАТА И ДВАНАЕСЕТАТА точката од дневниот ред: 
- Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на 
ЈП за ПУП Прилеп за 2019 година; 
  -Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.10.2019 година до 31.12.2019 
година; и 
  -Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на 
бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП за ПУП 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 овие 
точки. Повелете колега Китаноски. 
 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Со разглдувањето на Годишната сметка и Извештајот за работењет на ЈП за 

ПУП Прилеп за 2019 година може да се види дека приходите на ова ЈП за ПУП за 2019 
година се на износ од 58.822.099 денари, додека расходите се на износ од 52.054.924 
денари. Нето добивка ова јавно претпријатие после оданочување има остварено на 
износ од 6.019.159 денари. Од страна на Управниот одбор на ЈП за ПУП донесена е 
Одлука за утврдување на вредноста на бодот. Тоа е редовно како што донесуваат 
сите јавни претпријатија кое се однесува на 2020 година. Вредноста на бодот за 2020 
година се утврдува на 81,1 денар. Ви благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам колега Китаноски. Отворам претрес по точките. 

             Кој сака збор, молам да се јави. Повелете колега Габроски имате збор. 
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             НИКОЛА ГАБРОСКИ: 
              Добар ден на присутните. Имам едно конкретно прашање до представникот 
на ЈП за ПУП за Годишниот извештај, односно Годишната сметка. Во делот на приходи 
стои износ 15 милиони капитални субвенции за набавка на јавен превоз, односно на 
автобуси за јавен превоз. Овие капитални субвенции неколку години на назад се 
истакнуваат во Годишниот извештаји стално се предвидени во Годишната Програма 
за работа. Меѓутоа, јас никаде тие автобуси не ги гледам во расходи на фирмата. Ако 
се земе во предвид дека добивката е од 6 милиони денари, а капиталните субвенции 
се 15 милиони денари, автобусите ги нема, ги нема на хартија како расход, испаѓа 
дека претпријатието не е во добивка туку во загуба. Тоа е една работа. Ако се бидејќи 
автобусите се набавени минатата година, ако се внесени како основни средства во 
имотот на ЈП, овие автобуси треба да ги има во расход. Ако не се внесени во основни 
средства на јавното претпријатие, тогаш каде се внесени? Кој ќе ја плаќа 
амортизацијата на тие автобуси како основни средства дали ЈП за ПУП или некое 
друго јавно претпријатие или Локалната самоуправа? Едната работа во овој дел и 
надоместокот за вработени по основ на преку агенции за привремени вработувања, 
не држете ме за збор, мислам дека беа 12 милиони денари вкупно, и изнесуваат 25 % 
од вкупните трошоци на фирмата. Дали не мислите дека се многу тие средства, 
односно многу вработени, земени, односно позајмени од Агенцијата за привремено 
вработување и ако ви се потребни тие вработувања, зошто на друг начин не ги 
обезбедите, туку на тие средства плаќате провизија на агенциите за привремени 
вработувања што на некој начин ви се трошок на работењето. Ако таа провизија е 
трошок на работењето, искоритете ја за нешто друго, а не за трошок, односно приход 
за некоја друга институција, односно друга фирма. Ви благодарам. 
 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
              Благодарам колега Габроски. Повелете одговор на прашањата. 
 
             Директорот на ЈП за ПУП: 
            Добар ден почитуван Претседателе, почитувани советници. Поради обемноста 
на одговорот и назначувањето на оваа функција која практично е нова за мене, јас 
сум неколку месеци овде знаете. Целосно ќе ви го одговориме писмено и за 
наредната седница ќе ги добиете конкретните одговори. А за автобусите да ви кажам 
дали ги има, или ги нема, автобусите си обраќаат на релација, зошто вие не ги 
гледате, дека се бели, можеби се имагинарни незнам. Автобусите се нови, не се 
репарирани како што кажа советникот Ристески, апсурдно е. Моментално да ви 
кажам ситуацијата и со преземените мерки од страна на Општината за справување со 
пандемија на оваа корона вирусот, од сабајлево се сите автобуси пратени на перење, 
а утре во сите автобуси ќе биде извршена дезинфекција. Така да ги превземаме сите 
мерки што се во наша надлежност. Благодарам. 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
              Благодарам. Ве замолувам од 7 до 10 дена советникот да има одговор од 
институцијата. Ајде повелете. 
   
             НИКОЛА ГАБРОСКИ: 
             Изгледа не ме разбравте. За да ги имате треба да ги пишите, не да ви се 
шетаат. Јас убаво реков дали е во вашето јавно претпријатие или во некое друго? Или 
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се имот на Локалната самоуправа? Не дали се возат или не се возат? Ова не се плика, 
па дали се 10 или 100 или 1000 и коштаат 10.000 денари. Правиме муабет во 
моментов за сума од 11 милиони денари. Не дали се нови или стари воопшто не 
навлегуваме во тоа, вие треба да знаете со каков имот располагате пред да дојдете 
на функцијата на која сте се нафатиле. А Извештајот ви го работи книговодство и ако 
вие не знаете имате до вас луѓе што треба добро да знаат и треба да одговорат. Ова 
не е ситна работа. И не е нешто со кое моеже да си играте на оваа година или на 
наредната година. Јас реков автобусите ги има, меѓутоа чии се? Ќим сте ги зеле 
капиталние субвенции значи треба да се ваши. Јас спомнав дека неколку години на 
назад и кога беше и претходничката ваша директорка и кога беше и претходниот 
директор и во нивниуте програми за работа и вофинансиските програми за 
наредната година со капиталните инвестиции, тогаш беа 12 милиони, не беа 15. 
Значи не станува збор дали се на улица или не се. Јас ги гледам. Меѓутоа, кај кого се. 
Значи ако вие ги земате парите треба да се кај вас. И со тие пари прикажувате 
добивк, а зборуваме за финансиски извештај годишен извештај на вашето ЈП. Не на 
ЈКП „Пазари“ и не на ЈКП „Комуналец“ па да ги бараме таму автобусите. Благодарам. 
 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
             Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете колега Ајдини имате збор. 
 
            САМИ АЈДИНИ: 
            Благодарам почитуван Претседателе. Многу кратко а од излагањето ме 
испровоцира г-динот дитектор. Појма нема, дали знаат кај се наоѓаат? Второ 
почитуваната одлука од Претседателот и овде од советниците треба овде да се 
почитува од вас раководителите. Не дека ние не ги гледаме овде автобусите. Да јас 
овде не ги гледам, а ако ме прашате ќе ви кажам затоа што од пред една година ги 
баравме да ги гледаме. Во релација онаму каде што се пишани, каде што се ветени 
да поминуваат, не поминуваат, а вие дали сте нов и каков све ние не знаеме. Видете 
таму шпто имате, што имате припишано, д стенограмите прочитајте ги од Совет, па 
видете што треба да работите. Какво однесување почитуван Претседател незнам, 
незнам. Благодарам. 
 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
             Благодарам колега Ајдини. Дали уште некој бара збор? 
              Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 
изјаснат. 
              Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишната сметка и 
Извештајот за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за 2019 година? Молам да крене рака. 
             Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 7 „против“. 
              Констатирам дека со 15 гласови „за“ и 7 „против“ Одлуката е усвоена. 
 

Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај 
за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.10.2019 година до 
31.12.2019 година? Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
              15 членови на Советот гласаа „за“, 1 „против“ и 6 „воздржани“. 
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              Констатирам дека со 15 гласови „за“ 1 „против“ и 6 „воздржани“ Одлуката  е 
усвоена. 
 
              Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Одлуката за 
утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП 
за ПУП Прилеп за 2020 година? Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
              Сите членови на Советот гласаа „за“. 
              Констатирам дека Одлуката  е едногласно усвоена. 
 
  По ТРИНАЕСЕТАТА точка од дневниот ред:  - Одлука за усвојување на Годишната 
сметка на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, за 2019 година, пред да отворам претрес го 
повикувам Претседателот на Комисијата за финансирање и Буџет г-дин Александар 
Китаноски  кратко да го образложи извештајот по оваа точка. Повелете колега 
Китаноски. 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Комисијата ги разгледа двете сметки, наменската и сметката за сопствени 

приходи од ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп. За истакнување е што минатата година со 
поддршка на ЛС беа направени голем број на инвестиции во овие објекти со што 
условите на децата згрижени во градинките беа значително подобрени. Инвестирани 
се 10,1 милион денари за реконструкција и инфраструктура како и 9,6 милиони 
денари во одржување на објектите и  опремата во овие објекти. Комисијата за 
финансирање и буџет на членовите на Советот им предлага да бидат усвоени 
годишните сметки. Ви благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам колега Китаноски. Отворам претрес по точките. 

             Дали некој бара збор? 
              Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 
изјаснат. 
              Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈОУДГ 
,,Наша иднина’’-Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
             Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             16 членови на Советот гласаа „за“ и 6 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 16 гласови „за“  и 6 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 

 
По  ЧЕТИРИНАЕСЕТТАТА точка од дневниот ред:  - Одлука за усвојување на 

Годишната сметка на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп, за 
2019 година, пред да отворам претрес го повикувам Претседатеот на Комисијата за 
финансирање и Буџет  г-дин Александар Китаноски  да го поднесе извештајот по оваа 
точка. Повелете колега Китаноски. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Оваа општинска установа на сметката 903 во 2019 година има пориход од 

15.739.665 денари, а додека на сметката за сопствени приходи 17.176.541 денар. 
Вкупните приходи на двете сметки се на износ од 32.914.187 денари на расходи се на 
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износ од 30.303.545 денари. Комисијата за финансирање и Буџет предлага да бидат 
усвоени двете годишни сметки. Благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам колега Китаноски. Отворам претрес по точката. 

             Дали некој друг бара збор, по однос на 14-тата точка од дневниот ред? 
             Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 
изјаснат. 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Дом 
за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
             Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 7 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 7 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 

По  ПЕТНАЕСЕТАТА И ШЕСНАЕСЕТТАТА точка од дневниот ред:- Одлука за 
давање согласност на Извештајот за работата на ЈОУ Градска библиотека ,,Борка 
Талески’’-Прилеп, со Финансиски извештај за 2019 година; и 

- Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Градска библиотека 
,,БоркаТалески’’-Прилеп, за 2019 година, пред  да отворам претрес го повикувам 
Претседателот на Комисијата за финансирање и Буџет  г-дин Александар Китаноски  
кратко да го поднесе извештајот по овие точки. Повелете колега Китаноски. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
ЈОУ Градска библиотека ,,БоркаТалески’’-Прилеп за сметката 787 за 2019 

годинна има остварено приходи од 765.330 денари, тоа е заедно со поднесените 
средства кои се од 2018 година. Расходите на оваа сметка се на износ од 465.092 
денари, односно има пренесено средства за 2020 година на износ од 300.238 денари. 
На сметката на блок дотацијата вкупниот приход е на износ од 8.888.552 денари. Ви 
благодарам.  

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам колега Китаноски. Отворам претрес по точките. 

             Повелете колешке. 
 
             АНДРИЈАНА РИСТЕСКА: 
             Почитуван Претседателе, почитувани колеги и представници од 
претпријатијата,   
            Значи вака, сакав представникот да го замолам да даде кратко  образложение 
на Извештајот на Градската библиотека „Борка Талески“ – Прилеп со посебен осврт 
всушност на збогатувањето на сериските публикации  каде што  јас разгледувајќи ги 
списанијата кои се набавуваат, месечни, годишни итн., никаде не видов дека некаде е 
спомнато можеби е пропуст направен значи веќе спомнав единствен локален 
неделник „Зенит“. Па би сакала објаснување за ова. Благодарам. 
 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
              Благодарам, од институцијата образложение, директорке повелете. 
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МОНИКА ТАЛЕСКА: 
Добар ден почитуван Претседтеле, почитувани советници, 
На советничката да и и одговорам на пражањето. Рековте сакате посебен 

осврт. Материјалот ако го прочитате детално ќе забележите дека од нашето 
работење сме задоволни имаме заштеди поголеми, дека сме успеали средствата 
наменети за нафта да не ги потрошиме, да ги скратиме трошоците за струја. Да 
успееме да се вклучиме во кампањата на Општината за почист град. Да набавиме 
инвертери, инвестиција која што се реализира пред Нова година, поради 
пролонгирањето на тендерската постапка согласно закон. Дека сме успеали со многу 
мерки, мислам дека често доаѓа до подобрување од секој аспект почнувајќи од 
хигиената во согласност со сегашната состојба во која се наоѓаме. Во рамките на 
литературата видовте гледајќи во Извештајот сне синхронизирали и повеќе од 
шестотиниипедесетина илјади денари во кои што влегуваат покрај другото 
енциклопедии, бесцелери, разни книги и сериска публикација. Сериски публикации 
не значи само весник. Сериска публикација значи списание „Стремеж“ во исто време 
е сериска публикација. Сериска публикација значи било кое печатено издание, кое ... 
библиотеката ги добива по повеќе основи. Сериските публикации редовно ги 
набавува. Секојдневно ги информира своите граѓани, а дел од публикациите ги 
добива од Скопје од Националната библиотека, која што представува наша матична 
установа. Од Министерството за култура добиваме средства, дел од МАНУ списанија, 
а исто така и од Владата на Република Македонија. Значи вие поовелете кај нас ќе 
видите една огромна лепеза на  сериски публикации. Конкретно ви беше списанието 
„Зенит“. Јас не ќе можам да ви го дадам одговорот заради тоа списанието „Зенит“ кај 
нас континуирано еве конкретно, еве од моето доаѓање за директор значи од 
Септември до сега, значи континуирано е бесплатно.  

(Мал дел од дискусијата на е снимен) 
 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
             Дали уште некој бара збор? 
              Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 
изјаснат. 
              Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Извештајот за 
работата на ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп, со Финансиски извештај 
за 2019 година? Молам да крене рака. 
             Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 
             Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ 
Градска библиотека ,,Борка Талески’’-Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
             Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 

 
             Процедурално предлагам точките од 17-та до 32-та од дневниот ред да ги разгледаме 
заедно бидејќи се однесуваат на  Годишните сметки на основните и средните училишта, а 
усвојувањето да биде поединечно. 
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По СЕДУМНАЕСЕТАТА, ОСУМНАЕСЕТАТА, ДЕВЕНТНАЕСЕТАТА, ДВАЕСЕТАТА, 
ДВАЕСЕТИПРВАТА, ДВАЕСЕТИВТОРАТА, ДВАЕСЕТИТРЕТАТА, ДВАЕСЕТИЧЕТВРТАТА, 
ДВАЕСЕТИПЕТТАТА, ДВАЕСЕТИШЕСТАТА, ДВАЕСЕТИСЕДМАТА, ДВАЕСЕТИОСМАТА, 
ДВАЕСЕТИДЕВЕТТАТА, ТРИЕСЕТАТА, ТРИЕСЕТИПРВАТА и ТРИЕСЕТИВТОРАТА точка од 
дневниот ред:  - Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООМУ „Ордан 
Михајлоски Оцка”-Прилеп, за 2019 година; 
               -Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Рампо Левката”-Прилеп, 
за 2019 година; 
              -Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кочо Рацин”- Прилеп, за 
2019 година; 
              -Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Блаже Конески”-Прилеп, 
за 2019 година; 
              -Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Добре Јованоски”-
Прилеп, за 2019 година; 
              -Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Гоце Делчев” Прилеп, за 
2019 година; 
              -Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Климент Охридски” 
Прилеп, за 2019 година; 
              –Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане”-
Прилеп, за 2019 година; 
              -Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кирил и Методиј” 
с.Канатларци-Прилеп, за 2019 година; 
              -Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Страшо Пинџур” с.Мало 
Коњари-Прилеп, за 2019 година; 
              -Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Круме Волнароски” 
с.Тополчани-Прилеп, за 2019 година; 
              -Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Ѓорче Петров” Прилеп, за 
2019 година; 
              -Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Ристе Ристески -Ричко” 
Прилеп, за 2019 година; 
              -Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Орде Чопела”-Прилеп, за 
2019 година; 
              -Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ Гимназија„Мирче Ацев”- 
Прилеп, за 2019 година; и 
             -Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-
Питу”-Прилеп,за 2019 година, пред да отворам претрес го повикувам Претседателот 
на Комисијата за финансирање и Буџет  г-дин Александар Китаноски  да го поднесе 
извештајот по овие точки. 
 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
(Не снимена дискусија) 
 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам колега Китаноски. Отворам претрес по точките. 

             Кој сака збор, молам да се јави. 
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              Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 
изјаснат. 
              Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООМУ 
„Ордан Михајлоски Оцка”-Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
             Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 

 
              Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ 
„Рампо Левката”-Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ 
„Кочо Рацин”- Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
             Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ 
„Блаже Конески”-Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 
             Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ 
„Добре Јованоски”-Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
             Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ 

„Гоце Делчев” Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 
             Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ 
„Климент Охридски” Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
             Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ 
„Кире Гаврилоски-Јане”-Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
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             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 
             Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ 
„Кирил и Методиј” с.Канатларци-Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ 
„Страшо Пинџур” с.Мало Коњари-Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 
              Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ 
„Круме Волнароски” с.Тополчани-Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 
              Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Одлука за усвојување на 
Годишните сметки на СОУ „Ѓорче Петров” Прилеп, за 2019 година? Молам да крене 
рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 
              Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ 
„Ристе Ристески -Ричко” Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 
              Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ 
„Орде Чопела”-Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 
             Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ 
Гимназија„Мирче Ацев”- Прилеп, за 2019 година? Молам да крене рака. 
              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 
             Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОЕПТУ 
„Кузман Јосифоски-Питу”-Прилеп,за 2019 година? Молам да крене рака. 
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              Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             15 членови на Советот гласаа „за“ и 5 „воздржани“. 
             Констатирам дека со 15 гласови „за“  и 5 „воздржани“ Одлуката  е усвоена. 
 
             Процедурално предлагам точките од 33-та до 44-тата точка од дневниот ред да 
ги разгледаме заедно бидејќи се однесуваат на урбанизмот, а усвојувањето да биде 
поединечно. 
 

 По ТРИЕСЕТИТРЕТАТА, ТРИЕСЕТИЧЕТВРТАТА, ТРИЕСЕТИПЕТТАТА, 
ТРИЕСЕТИШЕСТАТА, ТРИЕСЕТИСЕДМАТА, ТРИЕСЕТИОСМАТА, ТРИЕСЕТИДЕВЕТТАТА, 
ЧЕТИРИЕСЕТТАТА,ЧЕТИРИЕСЕТИПРВАТА,ЧЕТИРИЕСЕТИВТОРАТА,ЧЕТИРИЕСЕТИТРЕТАТА И 

ЧЕТИРИЕСЕТИЧЕТВРТАТА  точка од дневниот ред: - Програма за измена и дополнување 
на Програмата за изработка на  урбанистички планови на територијата  на  Општина 
Прилеп  за 2020 година; 
  -Одлука за донесување на Регулациски план на ГУП за град Прилеп за ЧЕТВРТ 7 
во БЛОК 7.4, КО Прилеп, Општина Прилеп; 

  -Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.1447 - КО Прилеп, на барање од Алија 
Бајрамоски. 
  -Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на на КП бр.4776 - КО Прилеп, на барање од 
Андриано Пажески. 
  -Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.4784 - КО Прилеп, на барање од Боја 
Бојовски. 
  -Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.381 - КО Чумово, на барање од Жарко 
Талески. 
  -Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.2561/1 - КО Ореовец, на барање од Јован 
Митревски и Мице Генев. 
  -Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.1998-КО Присад, на барање од Љупче 
Петрески. 
  -Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП.бр.720/1 - КО Прилеп, на барање од Сафет 
Ајвазоски. 
  -Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
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вклопување на бесправниот објект на КП бр.2945-КО Присад, на барање од Стеван 
Базеркоски. 
  -Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП.бр.620 - КО Селце, на барање од Трајко 
Атанасоски; и 
  -Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на КП бр.3296 - КО Варош, на барање од Зоран 
Бошески и Гоце Бошески,  

Пред да отворам претрес го повикувам претседатеот на Комисијата за 
убранизам и заштита на животната средина г-дин Никола Багески да го поднесе 
извештајот по овие точки. 

 
   НИКОЛА БАГЕСКИ: 
(Дел од дискусијата не е снимен) продолжува. 
Се однесува на неколку измени и тоа се додава Детален урбанисички план 

блок 4 точка 2, точка 5, формиран со регулацискиот за четврт 4 блок 4 тоа кое го 
донесовме пред неколку седници и се најдува во делот на поранешната фабрика 
„Билјана“ урбанистичко-планска проектна документација, проект за инфраструктура 
на барање на EVN за поставување на високонапонски кабел архитектонско-
урбанистички проект за препарцелација. Знаеме доколку градежната парцела е 
поголема од 500 м2 има право физичкото или правно лице да побара 
препарцелација и локално-урбанистичка документација за формирање на градежна 
парцела за формирање на услови за градба на објекти за фотоволтаична станица. 
Исто така оваа го разгледувавме на претходна седница, се најдува на патот за с. 
Тополчани. Програмата, регулацискиот план се најдува четврт 7 блок 7 точка 4, 
описно тоа е „Врбеско маало“ во Прилеп, границата е улицата „Александар 
Македонски“. Што се однесува до легализациите, Комисијата ги разгледа и утврди 
дека не постои пречка ниту од правен, ниту од урбанистички аспект и за сите точки и 
предлага на советниците да бидат усвоени. Ви благодарам. 

 
   МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
   Благодарам колега Багески. Отворам претрес по точките. 

                 Кој сака збор, молам да се јави. 
 
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 

изјаснат. 
  Кој е „за” усвојување на Програма за измена и дополнување на Програмата 

за изработка на  урбанистички планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 2020 
година? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”. 
Констатирам дека Програмата е едногласно усвоена. 
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  Кој е „за” усвојување на Одлука за донесување на Регулациски план на ГУП за 
град Прилеп за ЧЕТВРТ 7 во БЛОК 7.4, КО Прилеп, Општина Прилеп? Молам да крене 
рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
 Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1447 - 
КО Прилеп, на барање од Алија Бајрамоски? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на на КП 
бр.4776 - КО Прилеп, на барање од Андриано Пажески? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4784 - 
КО Прилеп, на барање од Боја Бојовски? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.381 - 
КО Чумово, на барање од Жарко Талески? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за донесување 

на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2561/1 - КО Ореовец, на 
барање од Јован Митревски и Мице Генев? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
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    Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1998-
КО Присад, на барање од Љупче Петрески? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 

 
  Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП.бр.720/1 
- КО Прилеп, на барање од Сафет Ајвазоски? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 

 
   Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2945-
КО Присад, на барање од Стеван Базеркоски? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 

 
  Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП.бр.620 - 
КО Селце, на барање од Трајко Атанасоски? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 

Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за донесување 
на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3296 - КО Варош, на 
барање од Зоран Бошески и Гоце Бошески? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 

  Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3296 - 
КО Варош, на барање од Зоран Бошески и Гоце Бошески? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
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По  ЧЕТИРИЕСЕТИПЕТТАТА И ЧЕТИРИЕСЕТИШЕСТАТА точка од дневниот ред:  -

Решение за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во 
Училишниот одбор на СОУ “Ристе Ристески-Ричко”-Прилеп; и 

        -Решение за измена и дополнување на Решението за именување членови на 
Советот кои присуствуваат при склучување на бракови во Прилеп и МК Плетвар, МК 
Тројаци и МК Старо Лагово, пред да отворам претрес го повикувам Претседателот на 
Комисијата за мандатни прашања, избор и именување  г-дин Валентин Божиноски  да 
го поднесе извештајот по овие точки. Повелете колега Божиноски. 

 
         ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ: 
         Благодарам. Почитуван Претседателе, почитувани советници, почитувани 

гости, 
         Комисијата за мандатни прашања, избор и именување одржа седница 

денес во 11.30 часот со следниот дневен ред: - Предлог Решение за разрешување и 
именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на СОУ “Ристе 
Ристески-Ричко”-Прилеп; и Предлог - Решение за измена и дополнување на Решението 
за именување членови на Советот кои присуствуваат при склучување на бракови во 
Прилеп и МК Плетвар, МК Тројаци и МК Старо Лагово. 

По првата точка  Решение за разрешување и именување на претставник на 
Општина Прилеп во Училишниот одбор на СОУ “Ристе Ристески-Ричко”-Прилеп, 
училиштето до ЛС поднесе барање за разрешување на досегашниот член Зоран 
Андреевски поради што истиот континуирано и оправдано не присуствува на 
состаноците на Училишниот одбор повеќе од 7 месеци. Комисијата го прифати ова 
барање за разрешување и за член ја предлага Маја Црвенкоска, дипломиран соло 
пејач. 

По втората точка  Предлог - Решение за измена и дополнување на Решението 
за именување членови на Советот кои присуствуваат при склучување на бракови во 
Прилеп и МК Плетвар, МК Тројаци и МК Старо Лагово, поради зголемен обем на 
работа на оваа комисја, Комисијата за мандатни прашања, избор и именување ја 
предлага Зорица Кочоска. Благодарам. 

 
         МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам колега Божиноски. Отворам претрес по точките. 
Дали некој бара збор? 

                Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 
изјаснат. 
              Кој е „за” усвојување на Решение за разрешување и именување на претставник 
на Општина Прилеп во Училишниот одбор на СОУ “Ристе Ристески-Ричко”-
Прилеп?Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот гласаа “за” и 5 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  “за” и 5 „воздржани“, Решението е о усвоено. 

 
Кој е „за” усвојување на Решение за измена и дополнување на Решението за 

именување членови на Советот кои присуствуваат при склучување на бракови во 
Прилеп и МК Плетвар, МК Тројаци и МК Старо Лагово? Молам да крене рака. 
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Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот гласаа “за” и 5 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  “за” и 5 „воздржани“, Решението е усвоено. 

 

  По  ЧЕТИРИЕСЕТИСЕДМАТА И ЧЕТИРИЕСЕТИОСМАТА точка од дневниот ред: 
 -Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.2989-КО Варош, на барање од Стојан Блажески; и 
  -Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето 
согласно ГУП, на објект бр.1, на КП бр.23319, -КО Прилеп, од шифра Д зеленило и 
рекреација во А4-3 викенд куќа на барање на лицето Никола Богданоски, пред да 
отворам претрес го повикувам претседатеот на Комисијата за урбанизам и заштита 
на животната средина  г-дин Никола Багески  да го поднесе извештајот по овие точки. 
Колега Багески повелете имате збор. 
 

       НИКОЛА БАГЕСКИ: 
       Благодарам почитуван Претседателе. Како што кажав и претходно, Комисијата 

ги разгледа легализациите, што се однесува до точката за усогласување на намена на 
земјиштето согласно одредбите од Законот за градежно земјиште постојат сродни 
намена на проекти согласно е законот, па Комисијата му предлага на советниците да 
ги усвојат. Благодарам. 

 
       МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

              Благодарам. Отворам претрес по точките. 
              Дали некој бара збор? 
              Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 
изјаснат. 
              Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за 
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2989-
КО Варош, на барање од Стојан Блажески?Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување исполнети услови за 

донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП, на објект бр.1, на КП бр.23319, 
-КО Прилеп, од шифра Д зеленило и рекреација во А4-3 викенд куќа на барање на 
лицето Никола Богданоски? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 

 По  ЧЕТИРИЕСЕТИДЕВЕТТАТА ТОЧКАТА ОД ДНЕВНИОТ РЕД:- Одлука за 
утврдување на приоритет и давање на согласност за учество во проектната 
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апликација „Подобрување на атрактивноста и промоција на туризмот преку 
подобрување на вработливоста во Пелагонискиот регион и Регионот на Флорина“, 
пред да отворам претрес го повикувам Претседателот на Комисијата за финансирање 
и буџет г-дин Александар Китаноски  да го поднесе извештајот по оваа 
точка.Повелете колега Китаноски. 

 
         АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
         Во оваа одлука се работи за апликација во рамките на проектот „Интер ре 

екипа“ тоа е Програма за прекугранична соработка помежу Грција и Репувлика 
Северна Македонија во периодот од 2014 – 2020 година. Се работи за менародна 
соработка во рамките на туризмот во регионите на Пелагонија и на Флорина, каде овој 
проект ќе биде поддржан во износ од 500.000 евра, а за Општина Прилеп ќе бидат 
наменети 150.000 евра. Комисијата за финансирање и буџет предлага да биде утврден 
овој приоритет и да се даде согласност за учество во проектната апликација. Ви 
благодарам. 

 
         МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам. Отворам претрес по точките. 
Дали некој бара збор? 

                Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 
изјаснат. 
              Кој е „за” усвојување на Одлука за утврдување на приоритет и давање на 
согласност за учество во проектната апликација „Подобрување на атрактивноста и 
промоција на туризмот преку подобрување на вработливоста во Пелагонискиот регион 
и Регионот на Флорина“?Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”. 
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 

 
                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 13,05 часот. 

 
 

   
Број 09 - 887/1     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2020 година  на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п               м-р  Миле Талевски 

 
 

СТЕНОГРАФ 
Горица Чатлеска 

 


