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З А П И С Н И К 

од 42-рата седница на Советот на Општина Прилеп, одржана 
на 07.04.2020 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  42-рата седница на Советот на Општина Прилеп  и констатирам дека, од 

вкупно 27 членови на Советот, на седницата присуствуваат 23 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 41-вата седница го  ставам на 
гласање? 

Дали има забелешки по записникот? 
Ако нема:      
Кој  е “за” усвојување на записникот од 41-вата 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–Одлука за давање на согласност на План за заштита и спасување од 
поплави. 

2. Предлог-Одлука за откажување од корисничко право над дел од КП 15625/1 
КО  Прилеп (новоформирана КП 15625/3 КО Прилеп). 

3. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет и давање на согласност за 
учество во проектната апликација „Паметни прекугранични мрежи за одржливо вработување 
и раст во туризмот“. 

4. Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за 
работењето на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп, за 2019 година. 

5. Предлог-Решение за разрешување и именување на претставник на Општина 
Прилеп во Училишниот одбор на СОУ “Орде Чопела”-Прилеп. 

 
Предлог - Дополнителни точки: 
1.Предлог-Одлука за измени на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Прилеп за 2020 година. 
2.Предлог-Одлука за измена на Одлуката за утврдување на висината на комунални 

такси. 
3.Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за ослободување од плаќање 

надомест на сите корисници на услуги во пазарот-закупопримачи на тезги и деловен простор 
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за месец април 2020 година, на ЈКП „Пазари“ – Прилеп, согласно Пандемијата прогласена од 
COVID -19 (корона вирус). 
               4.Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за времено ослободување од 
надомест за подигање на комунален отпад, за корисниците за социјaлна помош и 
самохраните родители на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, согласно Пандемијата прогласена од 
COVID -19 (корона вирус). 

5.Предлог-Одлука за давање на согласност на Одлуката за времено ослободување од 
надомест на комунален отпад, на правните лица од реон 60(стара чаршија) и самостојните 
занаетчии на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, согласно Пандемијата прогласена од COVID -19 
(корона вирус). 

 
Предлагам ЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред:  - Предлог-Одлука за усвојување на 

Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп, за 
2019 година по предлог на Комисијата а соглсно Уредбата на Владата на Република Северна 
Македонија од 27.03.2020 година да биде повлечена од дневниот ред. 

Исто така предлагам точките од дневниот ред да бидат разгледувани според 
предлагачот. 

До мене како Претседател на Совет на Општина Прилеп беше доставен предлог од 
Советничката група на ВМРО – ДПМНЕ од советници на врмо дпмне – Предлог да 
дополнување на дневниот ред за седница закажана на 07.04.2020 година на Советот на 
Општина Прилеп со Предлог – Одлука со мерки во врска со настанатата ситуација со COVID -19 
(корона вирус). 

Предлогот за дополнување на дневниот ред го ставам на гласање. 
Кој е „за“ молам да крене рака. 
Кој е „против“, кој е воздржан? 
15 членови на Советот гласа „против“ и 9 „за“. 
Констатирам дека со 15 гласови „против“ и  9 „за“ предлогот не е усвоен.  
Предложениот дневен ред кој што беше претходно прочитан од моја страна го ставам на 

гласање. 

Кој  е “за” усвојување на дневниот ред? 
Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
16 членови на Советот гласаа „за” и  7„воздржани”. 
Констатирам  дека  со 16 гласови „за“ и 7 „воздржани“ дневниот ред  е  усвоен. 
Преминуваме со работа по дневниот ред. 
 
               
По ПРВАТА и ВТОРАТА точка од дневниот ред:  – Одлука за измени на Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2020 година; и 
- Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на 

комунални такси, 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: 
 Почитуван Претседател на Совет, почитувани советници, почитуван Градоначалник, 
Одлуката за измени на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 

2020 година се однесува на бришење на членовите: 13 и 14, кои се однесуваат за исплата на 
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Регрес и дневници за службени патувања за 2020 година. Значи со оваа Одлука во оваа година 
согласно Уребата од Владата нема да се исплати Регрес и дневници за службени патувања. 

Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на 
комунални такси се однесува на измени во следните тарифни делови: Во подточка В во 
тарифен број 1 износот од 6.000,оо денари за фирмарина се намалува на 4.000,оо денари. Со 
оваа одлука се врши растеретување за правните и физички лица на износ растеретувањето ќе 
биде околу 4.5 милиони денари. 

Се врши измена во тарифен број 3 каде се плаќа надоместок за пределовните 
простории, износот од 15 денари се заменува со 5 денари, износот од 10 денари се заменува 
со 5 денари. Со оваа одлука исто така растеретувањето ќе биде повисоко за правните и 
физички лица  и истите ќе бидат во оваа година ослободени со износ некаде околу 8 милиони 
денари. 

Во тарифниот број 4 за истакнување на реклами и огласи на јавни места износот од 
600,оо денари се заменува со 400,оо денари, износот од 1.000,оо денари се заменува со 
700,оо денари, износот од 1.000,оо денари се заменува со 800,оо денари. Ова намалување и 
растреретување за правните и физичките лица е на износ од 600.000,оо денари. 

И имаме измена во тарифен број 5 за користење на музика во јавни локали каде 
износот од 4.000,оо денари се заменува на износ од 3.300,оо денари. Значи вкупното 
растеретување и олеснување на правните и физичките лица е на износ од 13.200.000,оо 
денари. Комисијата на членовите на Совет им предлага да бидат усвоени овие две одлуки. Ви 
благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам. Отворам претрес по точките. Дали некој бара збор? Повелете колега 

Ристески имате збор. 
 
ПЕТАР РИСТЕСКИ: 
Почитуван Претседател на Совет, почитуван Градоначалник, почитувани колеги 

советници, 
Најпрвин да кажам дека жалам што не беше прифатен предлогот за дополнителна 

точка на дневен ред, кој ви го доставивме до Претседателот на Советот на Општина Прилеп 
бидејќи се работи навистина за конструктивни мерки и мислиме дека навистина можеме да 
помогнеме на граѓаните, кои се најпогодени од оваа криза. Гледам како дополнителни точки 
на дневен ред има доставено олеснувања и мерки кои ќе значат олеснување за граѓаните кои 
се погодени со оваа криза и да го поздравам тоа навистина е во ред, но сепак ќе кажам жам 
што точката на дневен ред не е прифатена и не можеме да разговараме за поголем опфат на 
помош кон граѓаните бидејќи навистина сметаме дека во овој момент Општината е во добра 
финансиска состојба да одговори во поголем обем на овие мерки кои ги имавме предложено 
и не само оние кои денеска ќе ги изгласаме. Но мислам дека тука... дополнително имавме 
предлози за ослободување на средства кои дополнително би ги вклучиле во мерките за 
справување со кризата на територијата на Општина Прилеп. Тука ќе кажам дека имавме 
предложено намалување на данокот на имот за 30 %, исто така намалување за 50 % на 
данокот за наследство и подарок, тоа не е вклучено во овие мерки кои ги добивме денеска 
како предлог. Потоа имавме ослободување од надоместок за фирмарина. Гледаме дека 
надоместокот за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места имаме намалување, 
но повеќе тука би кажал дека е козметички тој дел и мислам дека добро ќе беше да донесеме 
одлука за привремените вработувања да бидат стопирани и да бидат испуштени сите оние  
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кои се Договор на дело, односно привремени вработувања во ЛС или  во јавните 
претпријатија бидејќи сите знаеме дека поради настанатата ситуација со COVID вирусот 
поради оваа криза сите ЈП и ЛС работат со намален обем. Повеќето од овие ангажирани лица 
се дома не се на работните места. Тогаш добро би било тие средства од Април доколку ова 
продолжи и понатаму да бидат ставени на располагање на Општината која понатаму би ги 
распределила онаму каде што е најпотребно, односно имаме групи на граѓани кои навистина 
се погодени од оваа криза. Уште еднаш ќе кажам жалам бидејќи навистина ниту внесовме 
политика, ниту политиканство ,ова намера наша беше чесна и добро беше да се прифати 
точката на дневен ред. Навистина најчесно да поразговараме за сите овие предлог-мерки кои 
мислам деека ќе ни донесеа добар резултат. Исто тука беа вклучени исклучување на 
непродуктивните трошења и внимавање на користењето на возниот парк на Општината и на 
локалните јавни предпријатија. Дека не се работи за мали суми на средства, можеме да 
забележиме и од Извештајот на ЈКП „Водовод и канализација“ забележав дека во Извештајот 
во ставката за репрезентација има некаде преку 900.000 денари потрошени средства за 
репрезентација, така да некаде околу 1.300 евра на месечно ниво. Така да кога би се зеле сите 
јавни претпријатија. Општината, ЛС мислам дека таа сума на средства, која би се стопирала во 
овој период и би се заштедила, мислам дека во многу ќе помогнеше (уште еднаш ќе кажам) 
во справувањето со криза кај најпогодените групи на граѓани, а во градот ги имаме подоста 
такви. Гледам тука се намалени комуналните услуги, ослободени се дуќанџиите од чаршијата 
од средствата што треба да ги платат за комуналниот отпад, одлука што ја поздравуваме и 
седако дека сите овие одлуки и ќе ги поддржиме и ќе ги гласаме, но морам да кажам дека 
една добра ставка која ја имавме предложено за најпогодените граѓани физички и правни 
лица, кои во моментот не работат, не по нивна вина, односно по ничија вина, требаше да 
бидат помогнати предложивме со 50 % намалување на сметките за вода за наредните 6 
месеци, бидејќи месец Април не го работат голем дел од нив, посебно угостителските објекти, 
вклучително и дуќаните за трговија со текстил и сите оние занаетчии кои се во централното 
градско подрачје. Затоа ќе кажам дека овие мерки кои се предложени во Советот ќе ги 
прифатиме, ќе ги поддржиме, но со жалење морам да констатирам дека најголемиот дел од 
нив се козметички. И уште еднаш ќе кажам жалам што не се собра храброст барем да ја 
стаавите точката на дневен ред од предлогот на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за да можеме да 
ги образложиме и да поразговараме дека е навистина човечки, домаќински и хумано да се 
помогне на лицата погодени од оваа криза во градов која ќе заврши во иднина верувам сите 
се надеваме и мислам дека во иднина верувам дека ќе трпиме сите економски штети.Инаку 
да сме здрави и живи, сето е минливои релативно, но сепак треба да се мисли на 
економскиот дел. Ви благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Ви благодарам. Дали некој бара збор? Повелете колега Ајдини имате збор. 
 
САМИ АЈДИНИ: 
Благодарам почитуван Претседател, верувам дека се слушаме добро. Прво пред се да 

ви посакам добро здравје на сите колеги, Господ да не чува од лошо и ова да го поминеме. Јас 
имам беколку барања кои што ми стасаа на меилот, уствари и разговарав со неколку од нив 
врз основа на мерките кои што се превземаат. Прва работа е за лицата кои што работат во ЈКО 
„Комуналев“ – Прилеп, претежно за лицата кои што се собирачи на отпадот, а се без маски и 
нараквици. Луѓето се жалаат на тоа. Изложени се на ризик заради и се возад позади во 
камионите каде што незнам дали се дезинфицирани или не. Една препорака до директорката 
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на ЈКП „Комуналец“ да може да обезбеди маски и нараквици затоа што ми кажаа дека само 
еднаш им се дале некоја маска и нараквици, а тие се нон стоп на работното место и им е 
потребна поголема заштита. Втората работа е за лицата кои што во овие тешки услови немаат 
вода за пиење и не можат да ја одржуваат хигиената, а најмногу бара оваа болест чистота, 
одрѓување, во домашни услови хигиенски итн. Луѓето не можат да издржат оваа нехумана 
болест или еве зараза која што предизвикува голема штета по здравјето на луѓето. Еве исто 
уште една препорака до директорот на ЈКП „Водовод и канализација“ да ги снабдува со вода 
дали со цистерни, дали со некои големи буриња незнам, било што и да е, да може да им се 
носи и да се остава на некое место каде што ќе биде обележано, заградено, па да можат 
луѓето да ја користат барем за основните потреби да имаат средства како што се вода, 
хигиенски некои средства итн. Третата работа е што во периодов на луѓето им е потребно исто 
така покрај хигиенските средства и храна за загрозените лица каде што верувајте дека многу 
луѓе чекаат поддршка од Општината. Јас веќе разговарав и пратив пораки до дел од 
одговорните лица на Општината, добив препораки дека некаде околу 300 пакети ќе бидат 
доделени заедно со Црвениот крст, но уште се чека на тие пакети и верувам дека само за еден 
ден или два, три не може да се размислува така. Веруваме дека покрај Април и Мај еве како 
што предвидуваат еве како што кажува Министерот дека ова ќе трае... Да даде Господ еве 
побрзо да заврши еве да не трае, да излеземе во пресрет како Совет како советници, како 
луѓе кои што сакаме да се грижиме за своите луѓе без разлика на вера на сите. Јас верувам на 
целата Општина да им се помогне на најзагрозените луѓе, на луѓе кои што неможат да си 
придонесат во овој тежок период. Покрај хигиенските и пакетите на луѓето им треба и грижа. 
Имаме болни лица и лица кои што не можат за нив да се грижат. Знам дека има број на 
телефон во Општината каде што можете да се јавите итн. Или да дојдат, но има луќе кои што 
неможат тоа да го исполнат и да ги користат тие мерки. И директно можам да препорачам, 
пошто утре е Меѓународниот ден на Ромите 8-ми Април и нема да се организира затоа што 
немаме никаква агенда, немаме покана и никакви собирања по препораките на Министерот, 
но ќе се обележи како таков, јас верувам дека во електронските мрежи дека и на некои 
состаноци скајпови и препораки од Градоначалникот и ние како Совет, тоа верувам дека вие 
го предвидовте или со подигањето на јарболот на знамето пред Општината, барем тоа може 
да се одбележи без присуство на никого. И имаме лоцирано во Програмата за култура за 
денот на Ромите 8-ми Април, 100.000,оо денари кои што верувам дека добронамерно би се 
искористиле без Ребаланс без други средства да се пренаменуваат, токму да денот тие 
средства да се пренаменат, уствари не да се пренаменат туку тие средства да се искористат   
во делот напакети на социјални мерки кои што луѓето ќе можат да ги искористат онана како 
што треба, а верувам дека тоа ќе го направиме сите заедно, ќе го изгласаме овој предлог. Па 
дури и дополнителни средства кој што верувам се прават напори, се разговара со бизмисмени 
итн. И им се овозможи на поголема група на граѓани да им се помогне. А верувам дека ова ќе 
го направите заедно со мене на денешната седница ќе го изгласаме, а ќе се вклучат 
волонтерите или другите лица, кој ќе дава, како ќе дава, битно е помошта да стаса до 
најзагрозените групи на граѓани, кои што му треба оваа помош. Ви благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Ви благодарам. Повелете Градоначалник. 
 
ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ: 
Благодарам. Почитуван Претседателе, почитувани советници, почитувани гости, 

представници на медиумите, 
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Му благодарам на советникот за идејата што ја даде како општествено одговорен 
советник, граѓанин и човек, тоа е и неговата одлука како човек мислам дека е за почитување. 
Само сакам да напоменам дека се грижиме и ние. Овие пакети Општината ги спрема за сите 
т.е за најголем број од ромската популација од УЗ „Тризла 2“ каде што е најголем дел од 
тамошното население со Претседателот на УЗ се договоривме да направат список и тие го 
направија. Има 330 семејства за кои Општината направи пакети, требаше да им ги дадеме 
вчера, ама на негово инсистирање сакаше да биде утре за Денот на Ромите. Инаку договорено 
е кревањето тука пред Општина на знамето без присуство за жал оваа година. Утре е 
договорено со Претседателот на УЗ „Тризла 2“ да им бидат дадени по список по име и 
презиме на сите 330 семејства каде што Општината изготви ете хуманитарни пакети за тој дел 
од населението. Инаку Општина Прилеп заедно со Општинската организација на Црвениот 
крст во постапка е неколку денови веќе врши достава на хуманитарни пакети на загрозените 
социјални семејства преку Директорот на Социјални грижи и Црвениот крст веќе се 
доставуваат такви пакети и тоа е една интервенција да кажам финансиска поддршка од 
Стопанската комора на нашиот град од голем број на стопански субјекти каде што донираа 
средства се изработија тие хуманитарни пакети и во тек е доставата до на сите тие социјално 
загрозени случаеви. Следниот пакет е што го припремаме за самохраните родители што ќе 
стаса до крајот на неделава вероватно,  сега малку ги изменија условте од вчера со 
зголемувањето на полицискиот час. Ако стигнеме во петок или во понеделник ќе бидат 
доставени до сите самохрани родители пакети. И во понатамошниот тек ќе бидеме во 
постојана комуникација. Општинскиот кризен штаб води сметка за ранливите категории и 
секаде каде што има потреба. Не знаеме колку ќе трае оваа криза ние се спремаме комплетно 
за целокупната ситуација пред се за здравјето на луѓето, еве и денеска тоа го правиме 
дезинфекција на целиот град, , на сите улици, на сите институции во градот и она што ќе 
преостани ќе биде во утрешниот ден и тоа се договоривме со полицијата после почнувањето 
на полицискиот час после 16,оо часот кога ќе нема возила низ градот да се дезинфицираат 
сите улици во градов почнувајќи од најтесната во периферијата до булеварот. Така да мислам 
дека тоа и по сите институции и понатаму тоа ќе го правиме. Мислам дека сите добронамерни 
совети и сите добронамерни предлози Општинскиот кризен штаб ќе ги има во предвид и ќе ги 
реализираме во поголем дел, се разбира во рамките на нашите можности. Благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам Градоначалник. Дали некој друг бара збор? Повелете колега Ајдини. 
Се извинувам процедурално. Со оглед на целокупната ситуација препорачувам кратки 

дискусии за да можеме поефективни да бидеме во делот на дискусијата и во контекст на 
целонастанатава ситуација вонреднава состојба. Затоа ве замолувам со кратки дискусии за да 
завршиме што побрзо. 

 
САМИ АЈДИНИ: 
Ви благодарам почитуван Градоначалник. Најдиректно, најконкретно и најкратко. Ви 

благодарам за помошта која што ја правите, верувам дека тоа без разлика на вера и нација и 
кој од каде иде бидејќи се ранливи категории. Тогаш ако тие 300 пакети ги давате еве сте 
направиле некои релаци на кои канали сте ти направиле, па ќе ги делите, и ќе ги давате, само 
ве замолувам само за хумано тоа да биде и да не биде ... затоа што досега имаше две акции 
во населбата веќе знаете гледате на ФБ се жалат на третманот во доделување на тие пакети 
затоа што знам што ќе се случува. Јас 15 години ова го работатам и со тие хуманитарни 
помошти го работам. Верувам дека сте направиле организација, јас тие луѓе кои што вие ги 
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кажувате ги знам, добро ги познавам. Без разлика како го направивте тој список, што го 
направивте, битно е нека стаса до најранливите категории. Кажав потенцирав не е битно кој 
ќе ги дава битно е реалното доделување и хуманоста. Да ги запазиме сите мерки, затоа што 
тие луѓе и тие граѓани можете денеска да ги видите по сите банки како земаат минимална 
помош без заштитна маска и без нараквици. А верувајте не 330 души, не тие туку 500 ќе има 
таму за тие пакети и кога ѓе знаат дека утре ѓе се даваат тие пакети и без маски и нараквици, а 
препораките нама да бидат на метро и половина метро, ќе бидат еден до друг сите. Ве 
замолувам како Градоначалник бидејќи од вас јас барам како советник да ги превземете сите 
тие мерки со тој заедно кој што ќе дели, без разлика како што кажав ќе дава и ќе дели, да се 
запазат сите мерки, затоа што да не дај Боже еден од нив да се разболи, толпа еден во друг 
целиот ден се надвор луѓето од сабајле од 0,8оо цасот, еве сега до 16,оо цасот ако се 
почитуваат мерките. Барам поголемо присуство од страна на полицијата во „Тризла“. 
Благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам. Повелете Градоначалник. 
 
ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ: 
Почитуван советник  за да не биде целата оваа акција изведена не како што мислите 

јас се познавам и јас го викнав Претседтелот на УЗ да направи список колку има фамилии – 
семејства на кои им е потребна помош. Не беше одредена ниту сумата, ниту бројот на пакети. 
Кога ќе и кажат ако речат 500, ако речат 200, ше се поделат 200. Тие ги избраа со име презиме 
330 пакети со семејства затоа така дадовме за да не биде поинаку. Вие сте двајца советници 
од Ромската популација вие Адем е другиот, заедно со вас, ќе бидете присутни за да видите 
на лице место како тоа ќе се спроведува и вие да го спроведувате, никој друг нема да го 
спроведува. И секој кој ќе добие од семејството ќе добие маска и нараквици, тоа е 
договорено, ама вие ќе бидете присутни директно како учесници за да бидете убедени дека 
тоа е така замислено. Што се однесува до маските и до ракавиците јас верувам дека само од 
непознавање и од немањето желба.Јас сигурен сум дека во ЈКП „Комуналец“ само неќам да ја 
враќам топката назад, вработените во ЈКП „Комуналец“ се без маски и нараквици, сигурно јас 
знам и сите знаете дека Општинава како хуманитарна помош дава за цела општина заштитни 
маски, затоа што имаме две компании кои што носат достава секојдневно. Досега има над 
20.000 маски и сите делови, не само во градов, да ви кажам сме ги молеле институции да 
побараат и никој не е одбиен, секој кој побарал сме им давале маски, затоа што имаме овде 
во доволен број и сигурен сум дека во ЈКП „Комуналец“ им се доделени, затоа што 
секојдневно им излегуваме во пресрет им даваме маски итн. Да не должам многу значи во 
утрешниот ден заедно ќе се договориме со двајцата советници, ќе му каѓеме и на 
Претседателот на УЗ за поделбата на тие пакети. Ви благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам Градоначалник. Директорке побаравте збор повелете кратко. 
 
ИРЕНА СТАНКОСКА:  
Добар ден на сите. Пошто го прозвавте ЈКП „Комуналец“, Градоначалникот ви 

одговори, па јас сакам малку да ви кажам оти од оваа говорница она што ќе излези понатаму 
е многу лошо како се пренесува и како се слуша. Не е вистина дека во ЈКП „Комуналец“ нема 
маски, нема нараквици. Први на удар ни се подигачите на сметот и луѓето кои се грижат во 
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јавно-прометните површини. Сите тие имаат и заштитни нараквици и заштитни маски со тоа 
што тие не користат вакви нараквици, туку тие користат од другите нараквици кои што ние си 
ги набавуваме секоја година по тендер. Овие нараквици на тие луѓе ништо не им помагаат. 
Ако треба да почнеме да ги казнуваме за на нив да ги носат маските и за да гледаме дека 
носат маски нема проблем, да го превземеме нештото, меѓутоа, сами треба да бидат 
одговорни. Инаку за да не се собираат во поголеми групи, подигачите на сметот кашано им е 
кога ќе го завршат реонот, се враќаат назад, го дезифицираат возилото и си одат дома. 
Заминуваат можеби 2 и 3 часа порано од работното место со оглед да куќниот смет и сметот 
по другите контејнери сега е во поголема количина и треба да се намали. За да ги заштитиме 
нашите вработени најизложени во моментов исто така ни се и капеларите. Благодарение 
значи на ЛС значи обезбедени се и скафандери за нивно постојано користење, обезбедени се 
и визири за тие луѓе. Имаме и средства за дезинфекција кои што покрај ние што ги имаме 
како ЈКП „Комуналец“, дополнително ни се дадени од страната на ЛС. Значи најодговорно 
тврдам дека не е вистина и ви кажувам дека тие луѓе не можат да користат вакви нараквици 
за еднократна употреба. Тие мора да имаат посигурни и поцврсти нараквици и имааат такви 
нараквици. Зошто ви пренесле така и која е нивната намера незнам, ама ви кажав ако сакате 
да бидете и вие сигурни има мерки кои што можеме да ги превземеме, ама ќе болат тие 
мерки. Затоа што има луѓе кои ти велат јас маската не ја носам и што да му правиме на тие. 
Благодарам.  

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам. Дали некој се јавува за збор? 
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се изјаснат. 
Кој е „за” усвојување на Одлуката за измени на Одлуката за извршување на Буџетот 

на Општина Прилеп за 2020 година? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
16 членови на Советот гласаа „за“ и 4 „воздржани“. 
Констатирам дека со 16 гласови “за” и 4 “воздржани” Одлуката е усвоена.   
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за измена на Одлуката за утврдување на висината на 

комунални такси? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам Одлуката е едногласно усвоена.   
 

По  ТРЕТАТА, ЧЕТВРТАТА и ПЕТТАТА точка од дневниот ред:  – Одлука за давање 
согласност на Одлуката за ослободување од плаќање надомест на сите корисници на услуги 
во пазарот-закупопримачи на тезги и деловен простор за месеците април и мај 2020 година, 
на ЈКП „Пазари“ – Прилеп, согласно Пандемијата прогласена од COVID -19 (корона вирус; 

-Одлука за давање согласност на Одлуката за времено ослободување од надомест за 
подигање на комунален отпад, за корисниците за социјална помош и самохраните родители 
на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, согласно Пандемијата прогласена од COVID -19 (корона вирус); и 

-Одлука за давање на согласност на Одлуката за времено ослободување од надомест 
на комунален отпад, на правните лица од реон 60(стара чаршија) и самостојните занаетчии на 
ЈКП „Комуналец“-Прилеп, согласно Пандемијата прогласена од COVID -19 (корона вирус), 
 пред да отворам претрес го повикувам претседателот на Комисијата за финансирање и 
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буџет, г-дин Александар Китаноски  да го поднесе извештајот по овие точки. Повелете колега 
Китаноски имате збор. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Почитувани советници од страна на Управниот одбор на ЈКП „Пазари“ донесена е 

Одлука со која сите корисници на услуги во пазарот закупо-примачи на тезги и деловен 
простор ќе бидат ослободени од месечниот надоместок кој што го плаќаат за месеците Април 
и Мај 2020 година. 

Одлуката за давање согласност на Одлуката за времено ослободување од надомест 
за подигање на комунален отпад, за корисниците за социјална помош и самохраните 
родители на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, согласно Пандемијата прогласена од COVID -19 (корона 
вирус) ги опфаќа корисниците на гарантираната помош, односно социјална помош и 
самохраните родители. Истата се однесува за месеците Април и Мај и од страна на ЈКП 
донесена е Одлука на Управниот одбор и истата е доставена до членовите на Совет за 
времено ослободување од надоместок за комунален отпад на правните лица од реон 60 тоа е 
дуќанџиите во старата чаршија и самостојните занаетчии и плус се опфатени угостителските и 
туристичките објекти хотели на територијата на Општина Прилеп, кои што се опфатени со оваа 
мерка. 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 давање согласност на Одлуката за ослободување 

од плаќање надомест на сите корисници на услуги во пазарот-закупопримачи на тезги и 
деловен простор за месеците април и мај 2020 година, на ЈКП „Пазари“ – Прилеп, согласно 
Пандемијата прогласена од COVID -19 (корона вирус)? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам Одлуката е едногласно усвоена.   

 
Кој е „за” усвојување Одлука за давање согласност на Одлуката за времено 

ослободување од надомест за подигање на комунален отпад, за корисниците за социјална 
помош и самохраните родители на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, согласно Пандемијата 
прогласена од COVID -19 (корона вирус)? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам Одлуката е едногласно усвоена.   

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за времено 

ослободување од надомест на комунален отпад, на правните лица од реон 60(стара чаршија) 
и самостојните занаетчии на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, согласно Пандемијата прогласена од 
COVID -19 (корона вирус)? Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам Одлуката е едногласно усвоена.   
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По  ШЕСТАТА точка од дневниот ред:  - Одлука за давање на согласност на План за 

заштита и спасување од поплави, пред да отворам претрес ја повикувам претседателката на 

Комисијата за општествени дејности и правата на децата, г-ѓа Еленче Ташкоска да го поднесе 

извештајот од оваа Комисија по оваа точка. Повелете колешке. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Почитувани до Комисијата за општествени дејности и правата на децата беше 

доставен План за заштита и спасување од поплави. Овој План е изработен по сугестија на 

Држаниот инспекторат за државна средина, а одобрен од страна на Министерството за 

животна средина и просторно планирање, Диреција за заштита и спасување и Центарот за 

управување со кризи. Со оглед на состојбата на која што работиме, Планот го имате сите 

пообемен и предлагам до советниците да биде прифатен во текстот во кој што е доставен. 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 План за заштита и 

спасување од поплави? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам Одлуката е едногласно усвоена.   

 

По  СЕДМАТА точка од дневниот ред: - Одлука за откажување од корисничко право 

над дел од КП 15625/1 КО  Прилеп (новоформирана КП 15625/3 КО Прилеп), пред да отворам 

претрес го повикувам претседателот на Комисијата за урбанизам и заштита на животна 

средина, г-дин Никола Багески да го поднесе извештајот по оваа точка од Комисијата. 

Повелете колега Багески. 

 

НИКОЛА БАГЕСКИ: 

Благодарам. Почитуван Претседателе, почитувани колеги советници, 

Комисијата за урбанизам и заштита на животна средина ја разгледа точката која е на 

дневен ред денес на седница. Се работи за парцела која се најдува на улица „Александар 

Македонски“ во дел на Градскиот стадион „Гоце Делчев“ на барање на EVN за изградба е на 

F2 комунална инфраструктура, односно за изградба на трафостаница за потребите на 

Градскиот стадион „Гоце Дечлев“. Комисијата едногласно им предлага на членовите на 

Советот истата да биде усвоена во предложениот текст. Благодарам. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

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

Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се изјаснат. 
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Кој е „за” усвојување на Одлука за откажување од корисничко право над дел од КП 

15625/1 КО  Прилеп (новоформирана КП 15625/3 КО Прилеп)? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Сите членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам Одлуката е едногласно усвоена.   

 

По  ОСМАТА точка од дневниот ред:  - Одлука за утврдување на приоритет и давање 
на согласност за учество во проектната апликација „Паметни прекугранични мрежи за 
одржливо вработување и раст во туризмот“, пред  да отворам претрес го повикувам 
претседателот на Комисијата за финансирање и буџет г-дин Александар Китаноски да го 
поднесe извештај до Советот од Комисијата.  Повелете колега Китаноски. 

 
 АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Почитувани советници, 
Се работи за проектна апликација која што ќе се реализира во соработка со 

Стопанската комора од градот Силун од соседна Грција. Вкупната апликација е на износ за 
овој приоритет од 180.000 евра, кои се наменети за Општина Прилеп. Кофинансирањето ќе 
биде 27.000 евра, али истото нема да биде од страна на Општината, ќе биде реализирано од 
страна на Државата. Со овој проект, приоритет генерално ќе се дава поддршка на малите и 
средните бизниси, кои работат во делот на туризмот. Ви благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам. Отворам претрес по точката. 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 „Паметни прекугранични мрежи за одржливо вработување 
и раст во туризмот“?Молам да крене рака 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам Одлуката е едногласно усвоена.   
 
По  ДЕВЕТТАТА точка од дневниот ред:  - Решение за разрешување и именување на 

претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на СОУ “Орде Чопела”-Прилеп, пред 
да отворам претрес го повикувам претседателот на Комисијата за мандатни прашања, избор и 
именување г-дин Валентин Божиноски  да го поднесе извештајот по оваа точка.Повелете 
колега Божиноски. 

 
ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ: 
Благодарам. Почитуван Претседателе, почитуван Градоначалник, поќитувани колеги 

советници, добар ден. 
Комисијата за мандатни прашања, избор и именување одржа денеска седница со 

една точка на дневен ред: - Решение за разрешување и именување на претставник на 
Општина Прилеп во Училишниот одбор на СОУ “Орде Чопела”-Прилеп. Поради завршување 
на мандат на Дејан Тошески, член на Училишен одбор, училиштето достави барање до 
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Комисијата за измена на овој член.  Комисијата го разгледа ова барање и до Советот предлага 
за нов член да биде Кристијан Јовчески, образование – јавна администрација. Благодарам. 

 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 
Благодарам колега Божиноски. Отворам претрес по точката. 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 “Орде Чопела”-Прилеп? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
16 членови нс Советот гласаа „за“ и 3 „воздржани“. 
Констатирам дека со 16 гласови “за” и 3 “воздржани”,  Решението е усвоено. 
  
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 - 984/1     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.04.2020 година  на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п           м-р  Миле Талевски 

 
СТЕНОГРАФ 

Горица Чатлеска 
 

 


