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З  А  П  И  С  Н  И  К 
од  45-та седница на Советот на Општина Прилеп, одржана  

на 09.07.2020 година,  со почеток во 10,20 оо часот 
  

Претседателот на Советот во 
определеното време ја отвора 
седницата. 

        Почитувани членови на Советот! 
       Ја отворам  45-та седница на Советот на Општина Прилеп  и констатирам 

дека, од вкупно 27 членови на Советот, на седницата присуствуваат 22 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 44-тата седница го  
ставам на гласање? 
                      Дали има забелешки по записниците? 
Ако нема:      

Кој  е “за” усвојување на записникот од 44-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-Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 

прв квартал од 2020 година. 

2. Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за 

работењето на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп, за 2019 година. 

3. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп, за период 

од 01.01.2020 до 31.03.2020 година. 

4. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп, за период од 01.01.2020 до 

31.03.2020 година. 

5. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, за период од 01.01.2020 

до 31.03.2020 година. 
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6. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп, за период од 01.01.2020 до 

31.03.2020 година. 

7. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за ослободување на 

родители за надоместок на трошоци за престој во ЈОУДГ „Наша Иднина“- 

Прилеп за месеците Април, Мај и Јуни и останатиот период  до отпочнување 

со работа на градинките. 

8. 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.3326-КО 

Ореовец, на барање од Снежана Калевска. 

9. 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.449-КО 

Беровци, на барање од Апостол Котески. 

10. 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.1809-КО 

Прилеп, на барање од Душан Петрески. 

11. 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.60/1- КО 

Лениште, на барање од Јордан Шошески. 

12. 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.4251-КО 

Варош, на барање од Киро Ристевски. 

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.4778-КО 

Прилеп и КП бр.4779-КО Прилеп, на барање од Горанчо Бошковски.                     
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                 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. 
Kој  е “за” усвојување на вака предложениот дневен ред? 
Kој  е “против”, кој е”воздржан”?  
Сите членови на Советот гласаа „за”.  

                Констатирам  дека  дневниот ред  е  едногласно усвоен. 
 
 
    По ПРВАТА точка од дневниот ред : – Квартален Извештај за извршување на 

Буџетот на Општина Прилеп за прв квартал од 2020 година, пред да отворам претрес 

го повикувам Претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, г-дин 

Александар Китаноски  да го поднесе извештајот по оваа точка. Колега Китаноски 

повелете имате збор. 

 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Почитувани советници, почитуван Претседател на Совет, Комисијата за 

финансирање и буџет го разгледа Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Прилеп за прв квартал од 2020 година. Ако го анализираме 

консолидираниот биланс на приходи за првиот квартал, остварени се приходи на 

износ од  333,2 милиони денари, односно 21,32 % од вкупно планираните приходи. 

Извршувањето на Основниот Буџет за првиот квартал е нешто повеќе од 86 милиони 

денари што е 12 % од планираните 669 милиони денари. Извршувањето на расходите 

на Основниот Буџет е на 87,9 милиони денари, или во проценти 13,14. Сепак овие, а и 

останатите бројки во материјалот кој го имаме, се показател само за првиот квартал 

од оваа фискална година. 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 Квартален Извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Прилеп за прв квартал од 2020 година? Молам да крене рака. 

Kој  е “против”, кој е”воздржан”?  
15 членови на Советот гласаа „за” и 9 „воздржани“.  

                Констатирам  дека  со 15 гласови „за“ и 9 „воздржани“ Кваралниот Извештај е  
усвоен. 

Пред да преминеме по втората точка давам 5 минути пауза. 

(После паузата) 
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По ВТОРАТА и ТРЕТАТА точка од дневниот ред :  – Одлука за усвојување на 

Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-

Прилеп, за 2019 година; и 

-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп, за период од 01.01.2020 до 
31.03.2020 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. Колега Китаноски повелете имате збор. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Почитувани советници, Комисијата за финансирање и буџет на седницата во 

месец Април ја разгледа и Завршната сметка на ЈКП „Водовод и Канализација“. 

Истата до оваа седница на Совет не беше ставена на дневен ред поради Уредбата со 

Законска сила, која беше донесена од страна на Владата дека Завршните сметки и 

Кварталните извештаи нема да се усвојат за времетраењето за вонредната состојба. 

Вкупните приходи на ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2019 година се на износ од 

238,6 милиони денари.  Вкупните расходи 220,1 милиони денари, а нето добивката 

по оданочување е на износ од 15,9 милиони денари. Во врска со Тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп, за 

период од 01.01.2020 до 31.03.2020 година остварени се нешто повеќе од 47,8 

милиони денари приходи, а расходите за овој квартал се на износ од 42,5 милиони 

денари. Комисијата за финансирање и буџет со 3 гласа „за“ ги усвои Завршната 

сметка за 2019 година и овој Квартален извештај од 2019 година. Ви благодарам. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

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

Повелете колега Габроски имате збор. 

 

НИКОЛА ГАБРОСКИ: 

Добар ден на сите. Прво една мала забелешка на Записникот на Комисијата 

за финансирање и Буџет, по ставки пишува едногласно 4, едногласно 3, ако е 

едногласно 4, не може да биде едногласно 3, освен некој ако отсуствувал во 

моментот. Значи не треба да стои едногласно, едногласно ако сите присутни гласале, 

меѓутоа добро е да се пише колку мина биле 5, 4, 3 и затоа мислам дека е подобро да 

стои гласале прифатена. Прифатена како една техничка забелешка малце не било 

едногласно, едногласно се знае како е. 

Втората работа во поглед на Годишниот Ивештај чисто да ми се појасни кои 

се тие услуги за поддршка во износ на приход од 23 милиони денари во 2019, а во 

2018 година биле, сега ќе ги заокружам бројките 8,9 милиони денари. И кои се тие 

останати приходи од работењето, приход во висина од 44,8 милиони денари во 2019 

година година, а во 2018 година биле 14,497 милиони денари. Значи ме интересира 

во овие ставки кои приходи спаѓаат за да сумата биде толку висока како приход. Дали 
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имаат направено анализа во фирмата и што се должи на продажба  на вода во 2019 

година по сите основи и физички лица и фирми, правни лица и институции, а на 

сметка на тоа пак сметката за потрошената вода во поглед на ЈП „Студенчица“ е 

поголема, што значи поголем трошок, а помал приход во глобала за мене. 

И третата во поглед на Годишниот Извештај сумирајќи ги приходите по однос 

на Пречистителна станица , односно по ставка пречистување на вода во 2018 година 

нема приход, во 2019 година вкупниот приход е 53,6 милиони денари. Меѓутоа, низ 

ставките никаде не се гледа како издвоила посебна единица Пречистителната 

станица, па не може да се дојди до заклучпок дали добивката во висина од 15 

милиони денари достасува на сметката за пречистување на вода,бидејќи од 53 

милиони добивка нека се 30 милиони трошоци во работењето, па макар и 40 

милиони на пречистителната станица нека се трошоци во работењето значи дека 

добивката на фирмата се сведува на разликата приходи и трошоци од 

Пречистителната станица. Ако не сум во право би сакал да бидам демантиран. 

Благодарам. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам. Повелете со одговор на прашањето од Советникот. 

 

ЦВЕТЕ ТРЕНКОСКА: 

Почитуван Претседателе, почитувани советници, почитувани гости, 

На оваа говорница сум излезена како представник на ЈКП „Водовод и 

Канализација“ и ќе разговарам точно за прашањето на советникот Никола Габроски. 

Зошто се зголемени приходите? Дефакто знаете дека овде Советот донесе одлука и 

ние почнавме да фактурираме за Пречистителната станица од 01.02.2019 година. И 

затоа можете да видите во 2019 година приходи затоа што и тогаш почнавме од кога 

добивме согласност од овој Совет да фактурираме и фала Богу и од Решението и од 

цените од Регулаторна комисија. Неколку пати од оваа говорница ви објаснував кои 

се тие останати приходи од работењето. Ланската година во Годишната сметка во 

2019 година не можеме да фактурираме за Пречистителната станица дефакто ЛС нас 

ни ја предаде на стопанусување. Со самото предавање на стопанисување ние 

Пречистителната станица ја активиравме во основни средства. Основните средства на 

крај на година имаме пресметка на амортизација, пресметката на амортизација на 

основни средства добиени од донација по Законот за трговски друштва по кои што ЈП 

води сметководство немаме право трошокот да го прикажеме. Видовте во трошоците 

и може да видите на конто 4321 дека имате енормно зголемување и на 

амортизацијата, поточно за 2018 година ЈКП „Водовод и Канализација“ пријавило 

29.816.000 денари амортизација, а оваа година 60.089.353 денари. Што значи 

советниче на приходната страна од овие 60 милиони што се јавува како трошок од 

амортизација во МСС 12 стандард по кој што го водиме сметководството не може да 

ни биде признат сиот трошок, туку се приходова на ова конто 769 во износ од 
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44.807.845 денари. Во иднина истото секоја наредна година значи се рефлектира. И 

познато ви е дека ние добивме донација од 22.000.000 евра. Голем дел беа управни 

згради, но голем дел има и скапа опрема каде што и ставката на амортизација е 

голема. Фактички овие 769 ЈКП „Водовод и Канализација“ ги нема приход како пари – 

средства, туку трошокот мора да се спротистави од приход бидејќи основното 

средство е донација и не ни го признава. Со тоа ќе покажеме поголем резултат, ќе 

покажеме поголема добивка, а не реална. Овие наши стандарди по кои што го 

водиме сметководството не ни дозволуваат трошокот амортизација од донацијата да 

ни бидат како трошок во даночниот биланс. Мора да ги приходоваме, тоа се работи 

по стандард  МСС 12. Благодарам. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам. Дали уште некој бара збор? 

Бидејќи никој повеќе 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 ,,Водовод и канализација’’-Прилеп, за 2019 година? 

Молам да крене рака. 

 Kој  е “против”, кој е”воздржан”?  
14 членови на Советот гласаа „за” и 9 „воздржани“.  

                Констатирам  дека  со 14 гласови „за“ и 9 „воздржани“ Одлуката  е  усвоена. 
 

Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на тримесечниот 

извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп, за 

период од 01.01.2020 до 31.03.2020 година? Молам да крене рака. 

 Kој  е “против”, кој е”воздржан”?  
14 членови на Советот гласаа „за” и 9 „воздржани“.  

                Констатирам  дека  со 14 гласови „за“ и 9 „воздржани“ Одлуката  е  усвоена. 
 

                Предлагам 4-та, 5-та и 6-та точка од дневниот ред да бидат разгледани 

заедно а усвојувањето да биде поединечно, бидејќи се однесуваат на финансиски 

извештаи од прв квартал на јавните претпријатија.  

 
По ЧЕТВРТАТА, ПЕТТАТА И ШЕСТАТА точка од дневниот ред :   – Одлука 

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Пазари’’-Прилеп, за период од 01.01.2020 до 31.03.2020 година; 

 
-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, за период од 01.01.2020 до 31.03.2020 
година; и 

-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈП за ПУП Прилеп, за период од 01.01.2020 до 31.03.2020 година, 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 3 точки. 
Колега Китаноски повелете имате збор. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

За првиот квартал од 2020 година ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп има остварено 

приходи во износ од 4.837.482 денари, а расходите се на износ од 3.950.804 денари. 

Сепак и ова е само Квартален извештај и конечната слика че се добие на крајот од 

годината со Завршната сметка. 

Приходите на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп за првиот квартал од оваа година се 
на износ од 47,4 милиони денари, а во однос на 2019 година споредбено се 
повисоки за 2,8 милиони денари. Трошоците за првиот квартал од оваа фискална 
година се на износ од 44,2 милиони денари.  

Комисијата за финансирање и Буџет го разгледа и Тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп, за период од 01.01.2020 до 31.03.2020 

година. Приходите на ова Јп се на износ од 23,3 милиони денари, а расходите 13,7 

милиони денари. Комисијата за финансирање и Буџет предлага советниците да ги 

усвојат сите овие три квартални извештаи. На седницата на Комисијата за 

финансирање и Буџет присуствуваа 4 советници и едногласно ги усвоија сите 3 

извештаи. Благодарам. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

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

Колега Ајдини повелете имате збор, а потоа колегата Габроски. 

 

САМИ АЈДИНИ: 

Почитуван Претседател, почитувани колеги, 

Многу кратко до представниците на ЈКП „Пазари“. Во контакти со неколку од 

лицата кои што продаваат и се издржуваат од тие тезги во пазарот имале добиено 

или се жалат дека истите цени или цените за тезгите кои што ги наплаќаат се 

различни и се фасворизираат поединци кои што им се даваат тезгите, ги делите и 

незнам точно како ги делите на пра, втора и трета страна таму, дали е точно, дали 

има такви податоци или пак можеби ќе кажете не е точно. Сакам од говорница 

директно претседателе за да имаме директно од состојбата во пазарот, затоа што 

многу од луѓето коишто се таму наредени на тезгите кои што продаваат, не им даваат 

на другите да заработуваат. Благодарам.  

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам. Повелете за одговор на прашањето на советникот Ајдини. 

 

ПРЕДСТАВНИК  НА ЈКП „ПАЗАРИ„ 

Добар ден почитуван Претседател, почитувани советници, 
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Како прво мислам дека прашањево не се однесува на ова што донесено за 

усвојување Тримесечниот Извештај. А како второ за прашањето на тезгите Што се 

издаваат се издаваат по Одлука што е усвоена во Собранието и во зависност од кој 

реон. Со тоа од корона вирусот оваа година и дуќаните мислам и тезгаџиите беа 

ослободени од плаќање во четвртиот и петтиот месец. Дали сте задоволен? 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Друго ве праша. Ако не можете да му одговорите, писмено да му одговорите 

на прашањето кое што ви го постави колегата. Благодарам. Колега Габроски повелете 

имате збор. 

 

НИКОЛА ГАБРОСКИ: 

Значи јас имам две прашања, две констатации, односно за две јави 

претпријатија за ЈКП „Комуналец“ и за ЈП за ПУП. 

За ЈКП „Комуналец“ прашањето е разгледувајќи го Кварталниот извештај 

забележав кај Агенциите за привремени вработувања, Агенцијата за првиот квартал 

во 2018 година провизијата изнесувала 0,01 %, а во овој квартал, провизијата 

изнесува 7. Не прашувам зошто, меѓутоа прашањето ми беше дали не можеше да се 

најде некој простор измеѓу јас мислам дека тоа е да не кажам смешка. Меѓутоа ако 

сте дозволиле истата агенција една година да биде 00,1 %, а другата 7 % ако за 

едниот квартал на име провизија на Агенцијата и се дадени 300 или 700 денари не е 

битно колку, а сега и даваме 154.000 денари, дали не можеше тоа да се направи, пак 

ќе рачам измеѓу. Не мора да биде онаа најниската, да не биде ни највисоката. И за да 

не излегувам уште еднаш, толку за ЈКП „Комуналец“. 

За ЈП за ПУП пак поврзано со агенциите за привремени вработувања. Вели 

покрај плата за вработените преку Агенција за привремени вработувања стои ставка 

интелектуални услуги на Агенција за привремени вработувања. Ако е позајмување на 

работници за да се заврши некоја работа од Агенцијата, кои се пак тие интелектуални 

услуги за кои шти тие дале 154.000 денари? И сега кога сне кај процентите и 

провизиите во ставките за трошок не видов Агенцијата за привремени вработувања 

вероватно не е бесплатно со 0 % провизија, како што видовме можно било 0,01. И 

втората работа бидејќи го нема во трошок провизијава ме интересира колку изнесува 

ако има провизија, кој е % со кој што Агенцијата за привремени вработувања незнам 

која е претпоставувам, ги дава своите услуги. Благодарам. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам. Повелете со одговорот на прашањата „Комуналец“ па ЈП за ПУП, 

како што беа поставувани. 
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ИРЕНА СТАНКОСКА:  

Во однос на прашањето имате целосно право. Минатата година стапката на 

Агенцијата беше 0,01 % што апсолутно не задоволува никакви трошоци на Агенцијата, 

меѓутоа тоа беше тогаш нивна работа. Сите ние кои што имавме толку ниска стапка се 

радувавме, меѓутоа понатаму тие си ги знаат игрите, а и вас како директор претходен 

на Агенција за вработувања на Младинска тие работи ви се многу повеќе познати 

него ли и мене сигурно. Инаку истата Агенција е „Даре Амос“, Агенцијата е на тендер 

одбрана, оваа година е 7 %, на тендерот учествуваа 5 фирми и најниското што беше 

паднато беше 7 %. Минатата година направивме една статистика мислам како се 

движело мислам во нашата фирма и наоколу, како се движела провизијата. 

Провизијата била до 13 %, што значи пак имаме намалување и овој пат. Межутоа, 

мене лично ако ме прашате јас многу повеќе и мое залагање ќе биде понатаму  

повеќе луѓе да бидат вработени преку ЈКП „Комуналец“ затоа што додека ја плаќаме 

провизијата на Агенциите за времени вработувања, ќе платиме плата на 5 вработени. 

И мислам дека тоа е интенција и во иднина ќе се намали. Игрите на тендерите се на 

Агенциите за времени вработувања. Жално е, ама не ќе можевме доколку не го 

склучевме договорот,  да исплатиме плата на вработените. А а тоа пак ќе повлече 

многу импликации и никогаш повеќе не би сакала да дојде „Комуналец како ЈКП во 

ситуација да биде тужено од вработените заради неисплатени плати, придонеси или 

сите други надоместоци. Благодарам. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам. Повелете директоре на ЈП за ПУП. 

 

ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ПУП: 

Добар ден. Почитуван Претседател, почлитувани советници, почитувани 

гости, 

Накратко господите советник Никола да ви образложам во интелектуалните 

услуги спаѓаат платата и провизијата на вработените преку Агенцијата. И прашавте за 

износот, односно процентот на провизијата што ја плаќаме е таа. Благодарам. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете колега Ајдини. 

 

САМИ АЈДИНИ: 

Благодарам почитуван Претседател. Мене ми е прашањто директно до ЈКП 

„Комуналец“ – Прилеп. Сите сме сведоци градот каков ни е врз основа на преполно 

ѓубрива, не само ѓубрива туку шут, отпад можеби незнам што уште не можете да 

најдете не во контејнерите туку околу контејнерите и другите места, градов е 

преполн со отпад. Дали Инспекторатот при Општина Прилеп за животна средина и 

урбанистичко-просторно планирање има изречено казни? Колку казни има 
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изречено? Дали на терен има излезено. Ги има идентификувано состојбите каде што 

има контејнери поставено дали има околу контејнери ѓубриво и дали се предвидува 

во иднина таа состојба да се реши или да се понуди на претпријатијата ЈКП 

„Комуналец“, „Водовод“ заедно со Инспекторатот или лицата од МВР во некоја 

должност за да може да се идентификуваатлицата  или луѓето кои што може намерно 

или ненамерно или веќе прекумерно е, не културно е морам да кажам. Самите 

граѓани или луѓето кои што живеат во тие места или околу згради да се справат со 

другите лица кои што идат од сите места и сите мала да ги преполнуваат или фрлаат 

во тие контејнери и околу, да се шири епидемија, зараза, а знаеме во какво време 

живееме и уште тоа ни фалу плус дополнително како болест да се предизвикува на 

дечињата, на граѓаните и на сите околу кои што поминуваат. А згора на тоа има уште 

плус други животни кучиња кои што тоа го разнесуваат на секаде, а комуналците 

искрено луѓето не можат да стасаат со собирање на тоа ѓубриво. Ви благодарам. Ако 

нема кој да ми одговори сигурно ќе треба да ме извести. Верувам дека како 

советници можеме да помогнеме во овој дел сите заедно, а инспекторатот да излезе 

на терен и ваќе да се реши оваа состојба затоа што градов ни се дави во ѓубиња. Од 

еден најчист град ќе го доведеме до еден најгаден град во Република Македонија. Ви 

благодарам. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете директорке со одговор на 

прашањето. 

ИРЕНА СТАНКОСКА:  

Со советникот Самија имаме одлична соработка и тој ги знае нашите напори 

и се што правиме, а ЈКП како „Комуналец“ е задолжено да чисти и за жал ние, нашите 

работници наместо да ги средуваат реоните во утринските часови рано на сабајле 

превртуваат контејнери, полни со шут, да ги претовараат контејнерите, па да го 

вратиме возилото за комунален смет, наместо да се подига со возило за комунален 

смет, мора да повикаме и дополнителен трактор, мора да повикаме и дополнителна 

машинерија за да се крене сето тоа. Тоа се дополнителни трошоци на ЈКП 

„Комуналец“ и сите сте сведоци дека и без разлика на сето тоа што се случува до 

крајот на работното вре,е. Тоа е негде до кај 10 – 11 часот најкасно во денот сите 

контејнери што се преполнети со шут се кренати, исчистено е се, меѓутоа јас би 

апелирала повторно и го поддржувам и го прифаќам предлогот на советникот. 

Стварно нешто треба да се направи затоа што секое превртување на еден контејнер 

ЈКП го кошта негде околу 2,5 илјади денари затоа што колцата се кршат, после тоа 

ние треба да ги правиме тие колца. Машините кои што се за подигање на 

комуналниот смет не можат нити да го подигнат тој контејнер, бидејќи еден 

контејнер со комунален отпад тежи 1,8 тони, а додека е наполнет со комунален смет 

тежи околу 300 до 400 килограми. Разликата е огромна, машините тоа не можат да го 

кренат и да го поднесат и мораме да ги превртуваме на улица и дополнително да  ги 
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товариме. Работата на луѓето кои што го работат тоа е стварно макотрпна и тешка и 

постојано се изложени на разно-разни зарази. Се трудиме сето тоа да го средиме, да 

нема грда слика Прилеп, јас мислам дека и многу добро се справуваме со нештото, 

меѓутоа напорот паѓа врз теретот на вработените на „Комуналец“. Благодарам. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Ајде повелете. 

 

НИКОЛА ГАБРОСКИ: 

После одговорот на директорката јас сум свесен за ситуацијата, свесен сум 

овој народ наш, овие граѓани колку се принципиелни и одговорни, ова е предлогот. 

Во времето имаше поставено на неколку локации на 5 – 6 локации мислам во градот 

од оние големине отворени контејнери од 5-6 м3 или колку се и мислам дека кога... 

ова е мое мислење и не значи дека сум во право и дека треба да се прифати и кога 

тие 5-6 контејнери би биле поблиски заенички некао распределени или некако 

некаде каде што е централен каде што може да видат оние граѓани кои што го 

фрлааат шутот  и јас ги гледам, не дека не ги гледам кабасти материјали па душеци, 

па јоргани, па незнам што. Мислам дека кога некаде би постоеле тие контејнери дека 

граѓаните би ги фрлале во тие отворени контејнери отколку во овие за ѓубре и смет. 

Значи ова е само предлог, што не значи никаква акција по овој мој предлог. 

Благодарам. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Ајде директорке повелете. 

 

ИРЕНА СТАНКОСКА: 
Петкубичните контејнери сеуште постојат низ градот, меѓутоа имаме 

реакција од месното население затоа што таму каде што се петкубичните контејнери 

се прават вистински депонии во ноќните часови. „Врбеско маало“ не знаете што се 

случува во ноќните часови тоа така изгледа со петкубичните контејнери. Многу 

помалце се фрла во петкубичните контејнери отколку наоколу. Во однос на јоги, 

фотељи и сите тие работи имате право, дури ги начекуваме и во најобичните 

контејнери цели кревети поставени. За мене тоа е апсурдно, некултура, морам да 

кажам. Известени сте сите и граѓаните се известени и флаери доставивме заедно со 

сметките дека секој четврток на повик на граѓаните ЈКП „Комуналец“ без надомест го 

подига кабастиот мебел да речам од домовите, без надомсет, значи без никаков 

трошок. Значи единствено што треба е да се јават и да појдеме во четврток да ги 

кренеме со трактор и со наши работници. Го дигаме од пред домовите, во домовите 

не влегуваме и нема ни за што да влегуваме. Јас мислам дека правиме се што се 

може. Тоа е новина значи подигањето без надомест на мебелот од домовите, а 

останатото е на граѓаните. Благодарам. Уште една минута. Од месното население 
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каде што се поставени петкубичните контејнери замолени сме, посебно сега се збира 

петиција во „Бончејца“ да се крени петкубичниот контејнер затоа што завршува цел 

отпад од цел град. 

 

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ: 

Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор?  

Бидејќи никој повеќе 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 ,,Пазари’’-Прилеп, за период од 
01.01.2020 до 31.03.2020 година? Молам да крене рака. 

Kој  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. 
 

Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, за период од 
01.01.2020 до 31.03.2020 година? Молам да крене рака.   

Kој  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. 
 

Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп, за период од 01.01.2020 
до 31.03.2020 година? Молам да крене рака.   

Kој  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 СЕДМАТА точка од дневниот ред : - Одлука за давање согласност на 

Одлуката за ослободување на родители за надоместок на трошоци за престој во 
ЈОУДГ „Наша Иднина“- Прилеп за месеците Април, Мај и Јуни и останатиот период 
до отпочнување со работа на градинките, 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 имате збор. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Почитувани советници врз основа на член 192 став 2 од Законот за заштита 

на деца, цените на услугите во јавните установи во кои се згрижуваат децата ја 

утврдува и регулира Советот на Општината, односно основачот. До донесувањето на 

оваа одлука согласно позитивните законски прописи, родителите би плаќале 35 % од 

месечниот износ и ако не го носат детето во градинка. Одлуката за ослободување на 

родителите од плаќање на овој надоместок се однесува на месеците Април, Мај и 

Јуни и останатиот период до отпочнување на градинките со работа. Со оваа одлука ќе 
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бидат опфатени околу 1.500 дечиња, односно родители кои ги згрижуваат дечињата 

во оваа устаова. На Комисијата за финансирање и буџет присуствуваа 4 членови и 

сите гласаа за оваа одлука. 

 

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 давање согласност на Одлуката за 
ослободување на родители за надоместок на трошоци за престој во ЈОУДГ „Наша 
Иднина“- Прилеп за месеците Април, Мај и Јуни и останатиот период до 
отпочнување со работа на градинките? Молам да крене рака. 

Кој е „против“, кој е „воздржан“? 
Сите членови на Советот гласаа „за”.  

                Констатирам  дека  Одлуката  е  едногласно усвоена. 
 

По ОСМАТА, ДЕВЕТТАТА, ДЕСЕТТАТА, ЕДИНАЕСЕТТАТА, ДВАНАЕСЕТТАТА и 
ТРИНАЕСЕТТАТА  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.3326-КО Ореовец, на барање од Снежана Калевска; 

-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.449-КО Беровци, на барање од Апостол 
Котески; 

-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.1809-КО Прилеп, на барање од Душан 
Перески; 

-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.60/1- КО Лениште, на барање од Јордан 
Шошески; 

-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.4251-КО Варош, на барање од Киро 
Ристевски; 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 број 1 на КП бр.4779-КО Прилеп, на барање од 
Горанчо Бошковски, 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 однос на овие точки. Повелете колега Багески имате збор. 

 
НИКОЛА БАГЕСКИ: 
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Благодарам Претседателе. Почитувани колеги советници Комисијата ги 
разгледа легализациите кои се предмет на расправа на денешнава седница. Што се 
однесува на овие точки Комисијата му предлага  на Советот да бидат усвоени во 
предложениот текст. 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 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.3326-КО Ореовец, на барање од Снежана Калевска? 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.449-КО Беровци, на барање од Апостол Котески? 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.1809-КО Прилеп, на барање од Душан Перески? 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.60/1- КО Лениште на барање од Јордан Шошески ? 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.4251-КО Варош, на барање од Киро Ристевски ? 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.  
 

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 број 1 на КП 
бр.4779-КО Прилеп, на барање од Горанчо Бошковски? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
16  членови на Советот гласаа “за” и 5 „воздржани“.  
Констатирам дека со 16  гласови “за” и 5 „воздржани“ Одлуката е усвоена.  

 
     Со оглед на тоа дека дневниот ред е исцрпен, констатирам дека  денешната 

седница на Совет заврши. Ви благодарам на присуството и ви посакувам пријатен ден. 
 

 
По исцрпувањето на дневниот ред, седницата заврши во 11:25 часот. 
 
 
 
Број 09 - 1666/1                                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.07.2020 година                                                                  на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                                                      м-р Миле Талевски 
 
 

СТЕНОГРАФ 
Горица Чатлеска 

 

 
 
 
 

                  
 


