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З  А  П  И  С  Н  И  К 
од  46-та седница на Советот на Општина Прилеп, одржана на 24.08.2020 година,  со 

почеток во 12, 15 часот, во салата за седници во Општина Прилеп 
  

                   Претседавачот на седницата на  Советот Светлана Велеска во определеното време 
ја отвори седницата. 
                   Согласно член 18 од Деловникот за работа со постапката за избор на претседател 
на Советот раководи најстариот член на Советот кој претседава со седницата. 
                   Согласно известувањето од Општинската изборна комисија, највозрасен член на 
Советот е госпоѓа Светлана Велеска. 
 
                   СВЕТЛАНА ВЕЛЕСКА: 
                    Почитувани членови на Советот! 

    Ја отворам  46-та седница на Советот на Општина Прилеп  и констатирам 
дека, од вкупно 27 членови на Советот, на седницата присуствуваат 24 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 45-тата седница го  ставам 
на гласање? 
                   Дали има забелешки по записникот? Дали некој бара збор? 
                   Бидејќи никој не бара збор, ќе преминеме на гласање по Записникот. 

Кој  е “за” усвојување на записникот од 45-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-Решение за утврдување престанок на мандат на функцијата член на Советот 
на Општина Прилеп и престанок на функцијата Претседател на Советот на Миле 
Талевски. 

2.  Предлог-Решение за констатирање престанок на мандат на член на Советот на 
Општина Прилеп Петар Ристески. 

3. Предлог-Решение за верификација на мандат на член на Советот на Општина Прилеп 
од листата на кандидати на коалицијата предводена од СДСМ. 

4. Предлог-Решение за верификација на мандат на член на Советот на Општина Прилеп 
од листата на кандидати на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ.  

5. Предлог-Решение за избор на Претседател на Советот на Општина Прилеп. 
6. Предлог-Квартален Извештај за Извршување на Буџетот на Општина Прилеп за втор 

квартал од 2020 година. 
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7. Предлог-Програма за дополнување на програмата за работа во областа на 
располагањето со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија 
на подрачјето на Општина Прилеп за 2020 година. 

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

9. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2020 година. 

10. Предлог-Оперативна Програма за организирање и функционирање на зимската 
служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2020/2021. 

11. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на Општина Прилеп за проектот „ 
Изработка на техничка документација за изградба на фекална канализција со 
пречистителна станица за село Тополчани“. 

12. Предлог-Одлука за ослободување од партиципација на ромски деца на возраст од 
три до шест години за престој во детските градинки за учебната 2020/2021  година. 

13. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цена за  
снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ,,Водовод и канализација ’’-
Прилеп, за регулиран период 2021-2023 година, бр.02-237/2  од 23.06.2020 година на 
ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-Прилеп. 

14. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цена за 
собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-
Прилеп, за регулиран период 2021-2023 година, бр.02-237/2-1 од 23.06.2020 година 
на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-Прилеп 

15. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цена за 
прочистување на отпадни води на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-Прилеп, за 
регулиран период 2021-2023 година, бр.02-237/2-2 од 23.06.2020 година на ЈКП 
,,Водовод и канализација ’’-Прилеп. 

16. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 
работење ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-Прилеп за период од 01.04.2020 година до 
30.06.2020 година. 

17. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп за период од 01.04.2020 до 30.06.2020 година. 

18. Предлог-Одлука за давање согласност на Консолидираната сметка за 2019 година од 
ЈКП,,Комуналец’’ и ДООЕЛ ,,Терминал-Комуналец’’-Прилеп. 

19. Предлог-Одлука за давање согласност на Правилникот за условите, начинот и 
постапката за користење и располагање со стварите во соптвеност на ЈКП 
„Комуналец“-Прилеп, давање и примање подароци и за евиденција на недвижните 
ствари во сопственост на ЈКП „Комуналец“- Прилеп. 

20. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп за период од 
01.01.2020 до 31.03.2020 година. 

21. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп за период од 
01.04.2020 до 30.06.2020 година. 

22. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.04.2020 до 30.06.2020 година. 

23. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година,на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп. 
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24. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ЈОУДГ „Наша иднина” – Прилеп. 

25. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година,на ООМУ “Ордан Михајлоски - Оцка”- Прилеп. 

26. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година,на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“- Прилеп. 

27. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ “Рампо Левката”- Прилеп. 

28. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ “Блаже Конески”- Прилеп. 

29. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ „Климент Охридски“-Прилеп. 

30. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ “Кочо Рацин”- Прилеп. 

31. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп. 

32. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година,на ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп. 

33. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ „Страшо Пинџур“-с.Мало Коњари-Прилеп. 

34. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ „Круме Волнароски“с.Тополчани-Прилеп. 

35. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ “Кирил и Методиј”с.Канатларци-Прилеп. 

36. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на СОУ “Орде Чопела”- Прилеп. 

37. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на СОУ „Ѓорче Петров“- Прилеп. 

38. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на СОУ Гимназија  “Мирче Ацев”- Прилеп. 

39. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на СОУ „Ристе Ристески Ричко“- Прилеп. 

40. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп. 

41. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на Јавно 
претпријатие за енергетски дејности “Енерго-Прилеп“ Прилеп. 

42. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп. 
  Дополнителни точки 
         1.Предлог-Одлука за донесување на детален урбанистички план за четврт 11, 
блок 11.2, Општина Прилеп плански период 2018-2023. 
        2.Предлог-Одлука за давање овластување за градење на ООУ „Добре Јованоски“-
Прилеп. 
       3.Предлог-Одлука за давање овластување за градење на ООУ „Кире Гаврилоски-
Јане“-Прилеп. 
        4.Предлог-Одлука за давање овластување за градење на ООУ „Климент 
Охридски“-Прилеп. 
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        5.Предлог-Одлука за давање овластување за градење на ООУ „Рампо Левката“-
Прилеп. 
       6.Предлог-Одлука за давање овластување за градење на СОЕПТУ „Кузман 
Јосифоски-Питу“-Прилеп. 
       7.Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 
Прилеп за 2020 година. 
       8.Предлог-Одлука за измена на Одлуката за  кофинансирање во 
имплементацијата на проектот „Зајакнување на техничките капацитети за собирање 
на комунален отпад во општините Прилеп, Ресен и Демир Хисар“. 
       9.Предлог-Одлука за доделување на средства на Здруженија на граѓани и 
фондации, како и спортски клубови во областите од надлежност на општината, по 
Јавниот Повик бр. 01/2020 согласно Записникот од Комисијата за финансирање и 
буџет. 
        Предлагам 41-вата и 42-рата точка од дневниот ред -Предлог-Решение за 
разрешување и именување на член во Управниот одбор на Јавно претпријатие за 
енергетски дејности “Енерго-Прилеп“- Прилеп; и 
        Предлог-Решение за разрешување и именување на член во Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп на предлог на 
Комисијата за мандатни прашања избор и именување да бидат повлечени од дневен 
ред. 
                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. 
 
                По ПРВАТА точка од дневиот ред: - Решение за утврдување престанок на  
мандат на функцијата член на Советот на Општина Прилеп и престанок на функцијата 
претседател на Советот на Миле Талевски, дозволете да ве информирам дека на ден 
19.08.2020година членот на совет и Претседател на Совететот- Миле Талевски  до 
Совет достави оставка, па имајќи во предвид дека согласно член 34 од Деловникот за 
работа на Советот, Советот без расправа го констатитра престанокот на мандатот, па 
според тоа ве молам да се изјаснеме по Решението. 

 
               Кој е "за" усвојување на Решение за утврдување престанок на мандат на 

функцијата член на Советот на Општина Прилеп и престанок на функцијата претседател 
на Советот на Миле Талевски? 
Кој е "против", кој е "воздржан"? 
Сите членови на Советот гласаа „за“. 
                   Констатирам дека престанок на мандатот е утврден едногласно. 
 
                   По ВТОРАТА точка од дневиот ред: -Решение за утврдување престанок на 
мандат на функцијата член на Советот на Општина Прилеп на Петар Ристески, 
дозволете да ве информирам дека на ден 20.08.2020 година до Совет писмено достави 
оставка, па имајќи во предвид дека согласно член 34 од Деловникот за работа на 
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Советот, Советот без расправа го констатитра престанокот на мандатот, па според тоа 
ве молам да се изјаснеме по Решението. 

 
                Кој е "за" усвојување на Решение за утврдување престанок на на мандат на 

функцијата член на Советот на Општина Прилеп на Петар Ристески? 
Кој е "против", кој е "воздржан"? 
Сите членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам дека престанок на мандатот е утврден едногласно. 
 

        По ТРЕТАТА точка од дневиот ред: - Решение за верификација на мандат на 
член на Советот на Општина Прилеп од листата на кандидати на коалицијата 
предводена од СДСМ, согласно Деловникот за работа на Советот, верификацијата на 
мандатот на членови на Советот кои станале членови на Советот од листата на 
кандидати за остатокот од мандатот, Советот ја врши на првата наредна седница врз 
основа на Извештајот на Општинската изборна комисија, а по предлог на Комисијата за 
мандатни прашања. 
                Го молам претседателот на Комисијата за мандатни прашања избор и 
именување да го поднесе Извештајот со Предлогот.  
 
               ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ: 
               Почитуван Градоначалник, полчитувани членови на Совет, 
               Комисијата за мандатни прашања избор и именување денеска одржа седница 
со точката на дневен ред: -  Решение за верификација на мандат на член на Советот на 
Општина Прилеп од листата на кандидати на коалицијата предводена од СДСМ. До 
Комисијата за мандатни прашања избор и именување, Општинската изборна комисија 
достави известување на кое следен член на листата од СДСМ и коалицијата е 
Александар Чапкуноски со ул.„Кирило Ивановиќ – Петровиќ“ предложен од листата на 
кандидатите за советници оид СДСМ и коалицијата. На Советот му предлага да го 
верифицира мандатот и му честитаме. 
 
               Ги молам членовите на Советот, да се изјаснат. 
                Кој е "за" предлогот, молам да крене рака. 
                Кој е "против", кој е "воздржан"? 
                Сите членови нса Советот гласаа „за“. 
                Констатирам дека мандатот на членот на Советот Александар Чапкуноски е 
едногласно верифициран. 

              Го повикувам г-дин Александар Чапкуноски да ја потпише свечената изјава. 
             (Александар Чапкуноски ја потпиша свечената изјава).    
 
 

    По ЧЕТВРТАТА точка од дневиот ред: -  Решение за верификација на мандат на 
член на Советот на Општина Прилеп од листата на кандидати на коалицијата 
предводена од ВМРО-ДПМНЕ, согласно Деловникот за работа на Советот, 
верификацијата на мандатот на членови на Советот кои станале членови на Советот од 
листата на кандидати за остатокот од мандатот, Советот ја врши на првата наредна 
седница врз основа на Извештајот на Општинската изборна комисија, а по предлог на 
Комисијата за мандатни прашања. 



6 
 

             Го молам претседателот на Комисијата за мандатни прашања избор и 
именување да го поднесе Извештајот со Предлогот.  
 
               ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ: 
               Благодарам. Исто така до Комисијата за мандатни прашања избор и 
именување од Општинската изборна комисија пристигна уште едно известување 
заради престанок на мандатот на Петар Ристески, а од редовите на ВМРО ДПМНЕ и 
коалицијата следен на листата од советничката група од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата е 
Кирил Ѓорѓиески со место на живеење на Ул. „Моша Пијаде“ бр. 228 од Прилеп, 
предлог листа на кандидат за советник од ВМРО – ДПМНЕ и коалицијата. Честитки и 
предлагам Советот да го усвои. 
 
             СВЕТЛАНА ВЕЛЕСКА: 
            Ги молам членовите на Советот, да се изјаснат. 

  Кој е "за" предлогот, молам да крене рака. 
             Кој е "против", кој е "воздржан"? 
             Сите членови на Советот гласаа „за“. 
             Констатирам дека мандатот на членот на Советот Кирил Ѓорѓиески е едногласно 
верифициран. 

             Го повикувам г-дин Кирил Ѓорѓиески да ја потпише свечената изјава, честитки. 
             
   
            По ПЕТТАТА точка од дневиот ред: - Решение за избор на претседател на Советот на 
Општина Прилеп, го молам Претседателот на Комисијата за мандатни прашања, избор и 
именување г-динот Валентин Божиноски да го поднесе предлогот . 
 
            ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ: 
            До Комисијата за мандатни прашања, избор и именување стаса предлог за избор на 
Претседател на Советот на Општина Прилеп. Почитувани Советничката група на СДСМ и 
коалицијата предводена од СДСМ на членовите на Совет ја предлага Еленче Ташкоска за 
вршење на функцијата Претседател на Совет на Општина Прилеп. Во прилог до Комисијата 
доставен е и список со своерачен потпис од Советничката група со 14 членови. Комисијата 
му предлага на Советот едногласно да го усвои овој предлог. Благодарам. 
 
            СВЕТЛАНА ВЕЛЕСКА: 
            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" предлогот, г-ѓата Еленче Ташкоска да биде избрана за  претседател на 
Советот? 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
16 членови на Советот гласаа “за” и  9 “воздржани”.   
Констатирам дека  со 16 гласови „за“ и 9 “воздржани”, г-ѓата Еленче Ташкоска е 

избрана за  претседател на Советот на Општина Прилеп. 
 
Ја молам г-ѓата Еленче Ташкоска новоизбраниот Претседател на Советот на Општина 

Прилеп да си го завземе своето место и да продолжи со раководењето на седницата на 
Советот. Повелете г-ѓа Еленче Ташкоска. 

 



7 
 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
             Благодарам на претседавачот на 46-та седница г-ѓата Светлана Велеска, земам збор. 
             На самиот почеток сакам да се заблагодарам на досегашниот Претседател на Советот 
на Општина Прилеп г-динот Миле Талевски, кој заради тоа што стана пратеник на 
Собранието на Република Северна Македонија, мораше да му констатираме на денешнава 
седница престанок на функцијата Претседател на Совет. Посакувам успешна и плодна работа 
во Парламентот. Исто така ќе ја искористам оваа можност и на досегашниот советник од 
ВМРО – ДПМНЕ и коалицијата, Петар Ристески, на кој заради истите причини му престана 
функцијата советник во Советот на Општина Прилеп, исто така му посакувам плодна и 
успешна работа во Собранието на Северна Република Македонија. Ја користам можноста на 
новоименуваните советници на кои што денеска им беше верифициран мандатот советник 
на Советот на Општина Прилеп г-динот Александар Чапкуноски и г-динот Кирил Ѓорѓиоски, 
добредојде во Советот на Општина Прилеп и посакувам да имаме успешна и плодна 
соработка, се во интерес на гражќаните на Општина Прилеп. Во мое име сакам да им се 
заблагодарам на сите советници и на тие кои што беа „за“ и на тие кои што имаа 
воздржаност во однос на моето водење и работа со Советот на Општина Прилеп. По својата 
работа ќе се раководам врз основа на двата основни документи, кои што представуваат 
своевиден закон во работата на Советот на Општина Прилеп, тоа се Деловникот и Статутот на 
Општина Прилеп. Со оглед на тоа што досега постои една востановена практика на работа, 
без малку три години, овој Совет со оглед на тоа дека веќе вршиме претрес на точки по 
дневен ред на 46-та седница, значи има пллодна работа досега, гарантирам дека како и 
досега и одсега понатаму ќе продолжиме да работиме со истото темпо. Водејќи се од 
принципот на демократичност, водејќи се од принципот на ненаметнување на волјата на 
поединецот врз останатите. Но исто така гарантирам дека никогаш нема да дозволам 
злоупотреба на говорницата во лични интереси и цели за освојување на еднодневни или 
лични поени. Што представува за мене функцијата Претседател на Совет? Огромна чест, но 
уште поголема и одговорност да продолжам како и досега посветено, максимално чесно и 
одговорно, се со цел да го подобруваме животот на граѓаните во Општина Прилеп, бидејќи 
за тоа дадовме завет во 2017 година, но и нашите сограѓани тоа го заслужуваат. Јас тука би 
престанала, се познаваме, како што кажав веќе имаме востановено одредена практика. 
Пред нас стојат на претрес четириесет и неколку точки. Пред да преминеме на претрес на 
овие точки, би сакала да го повикам да ни се обрати г-динот Градоначалник г-дин Илија 
Јованоски, повелете. 
 

ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ: 
Благодарам. Почитувана Претседателке на Советот на Општина Прилеп, почитувани 

советници, гости, почитувани новинари, добар ден. 
Пред се сакам да го поздравам и да му се заблагодарам на досегашниот Претседател 

на Советот на Општина Прилеп, г-динот Миле Талевски за одговорната работа што ја вршеше 
овие неполни 3 години како Претседател на Советот на Општина Прилеп, одлиучното 
водење на Советот на Општина Прилеп на едно ниво што се надевам дека Советот ќе работи 
исто како и досега и да му честитам за новото работно место пратеник во Собранието на 
Република Северна Македонија. Исто се надевам дека и таму исто ќе биде успешен како и 
овде во Општина Прилеп. Исто така сакам да му се заблагодарам на досегашниот советник 
Петар Ристески и да му честитам исто така за новото работно место пратеник во Собранието 
на Република Северна Македонија и се надевам дека двајцата ќе не представуваат како 
Општина како град Прилеп, адекватно, соодветно и на високо ниво и во Парламентот во 
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Скопје. Исто така на новиот Претседател на новата Претседателка на Советот на Општина 
Прилеп, Еленче Ташкоска сакам да и честитам и да и посакам успешна работа. Нејзината 
одговорност ќе биде исто така голема што мислам ќе одговори на предизвикот што стои 
пред нејзе заедно со другите советници и на новите двајца советници што сте нови членови 
на Советот на Општина Прилеп г-динот Александар Чапкуноски и г-динот Кирил Ѓорѓиоски, 
сакам да им честитам и да ви посакам успешна работа на вас советниците нови на старите 
советници со новиот претседател на Совет. Сигурен сум дека и понатаму успешно ќе ја 
водите Општинава со сите донесени закони, подзаконски акти и сите одлуки што треба да ги 
носите како Совет на Општина Прилеп. Ви честитам уште еднаш и благодарам. 
 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
              Благодарам Градоначалник и пред да продолжиме по точките од дневниот ред, 
давам 5 минути пауза. 
 
             (После паузата) 
 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
             Продолжуваме со работа. 

Пред да преминеме на 6-та и 7-мата доќка од дневиот ред, мала корекција во однос 
на гласањето за Претседател на Совет, превид направи претседавачот Светлана Велеска, 
предлогот Еленче Ташкоска да биде Претседател на Совет на Општина Прилеп, не со 15, 
помина со 16 гласови и замолувам од техничките служби да биде корегирано. 

 
Предлагам дополнителната точка: Одлука за измена на распоредот на средствата на 

Буџетот на Општина Прилеп за 2020 година, да биде разгледна заедно со  шестата точка од 
дневниот ред бидејќи се однесува на финансиски средства од Буџетот на Општина Прилеп, а 
потоа да се разгледуваат годишните планови на основните, средните училишта и јавните 
претпријатија, и квраталните извештаи на ЈП, а потоа ќе се продолжи со работа по 
останатите точки доколку се од ист предлагач. 
 
 
              По ШЕСТТАТА и СЕДМАТА точка од дневиот ред: - Квартален Извештај за 
Извршување на Буџетот на Општина Прилеп за втор квартал од 2020 година; и  
             - Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 
Прилеп за 2020 година, пред да отворам претрес го повикувам Претседателот на 
Комисијата за финансирање и буџет, г-дин Александар Китаноски  да го поднесе 
извештајот по овие точки. 
 
             АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
              На почетокот да ја искористам можноста на новиот Претседател на Совет и 
новите советници да им посакам успешна работа и одлуки во интерес на граѓаните на 
Прилеп. Комисијата за финансирање и буџет го разгледа Кварталниот Извештај за 
Извршување на Буџетот на Општина Прилеп за втор квартал од 2020 година. Ако го 
анализираме консолидарниот билан на приходи за вториот квартал, остварени се 
приходи на изниос од 556,2 милиони денари, односно 35,51 % од вкупно 
планираните приходи. Извршувањето на Основниот Буџет за првиот квартал е нешто 
повеќе од 150,6 милиони денари, што е 22,5 % од планираните 669 милиони денари. 
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Извршувањето на расходите во Основниот Буџет е во износ од 210,7 милиони денари 
или 31,5 %. Сепак овие и останатите бројки во материјалот кој го имаме се показател 
само за вториот квартал од оваа фискална година. Со Одлуката за измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на Општина Прилеп за 2020 година се работи за 
измена на средства во износ од 9 милиони денари од кои 3 милиони денари се 
распоредуваат во Програма Ј50 јавен локален превоз на патници и 6 милиони денари 
во Програма Ј70 одржување и користење на паркови и зеленило. Комисијата за 
финансирање и Буџет им предлага на членовите на Советот да бидат усвоени овие 
две одлуки. Ви благодарам.  
 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
             Ви благодарам г-дине Александар Китаноски.Отворам претрес по точките. 
Дали некој од членовите на Советот бара збор? Повелете г-дине Проданоски. 

  
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ:  
Добар ден. Почитувана Претседателке на Совет, честито и успешна работа ви 

посакувам во Советот. Жал ми е што Геадоначалникот ја напушти салата баш овие се 
прашања што како извршен орган на Општинава – Градоначалник, требаше да биде 
тука барем за внимание. Две работи кои што сакам да ги искоментирам. Прво 
реализација на капитални расходи 22 %, ништо поразлично од претходниве три 
години. Не верувам дека во последната година нешто поразлично ќе одиме, а сме 
сведоци на една тешка економска криза која што следи и ако Општина Прилеп со 
капиталните расходи, кои се еден двигател на локалново стопанство работи со 22 %, 
другите резултати незнам какви би биле. Затоа пак на сметка на капиталните 
расходи, расходите за плати и надоместоци на вработени, зголемени за милион и 
половина евра. На сите овие прашања ќе треба еден ден да се одговара пред 
граѓаниве, ќе видиме како ќе биде и клучпно до представници ако има од Секторот 
за финансирање и Буџет би сакал да прашам и да знам во каква кондиција е Буџетот 
на Општина Прилеп во овој момент. Благодарам. 

 
   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
   Благодарам. За збор се јавува г-динот Драге Звездакоски. Повелете. 
 
   ДРАГЕ ЗВЕЗДАКОСКИ: 

Како што следува јас се придружувам кон честитките на новоизбраниот 
Претседател на Советот и на новите советници, ви посакувам успешна работа и 
мислам дека ќе го дадете својот максимум во работата на Советот за доброто на 
граѓаните на град Прилеп. Во однос на извршувањето на Буџетот за првите шест 
месеци од оваа година, најинтересен сегмент секако е Основниот Буџет на Општина 
Прилеп. За првите 6 месеци Буџетот остварил како што кажа Претседателот на 
Комисијата за финансирање и Буџет 150.620.562,оо денари. Во споредба со истиот 
период од 2019 година кога беа остварени 173.949.089 денари, намалувањето на 
приходите во спореба со минатата година е 13,42 %. Притоа остварени се расходи на 
Буџетот на Основниот Буџет, тука се работи за реализација на расходи во износ од 
210.741.191 денари. Притоа за балансирање на балансните позиции приходувани се 
внесени вишоци од минатата година, односно депозитот на буџетската сметка, 
приходовани се 60.133.629 денари. Притоа кога ќе го погледнеме билансот на 
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приходи има одредени позитивни ставки каде што имаме остварување поголемо од 
предходната година. Тука пред се се даноците на плати кај вработените кај 
корисниците на Буџетот и Единиците на ЛС, даноците на плати на трговските друштва 
и предпријатија, данок на плати остварени на лица кои се занимаваат со занаетчиска 
дејност. Кај данокот на промет кај недвижности тоа значи дека еден сегмент од 
економското движење во Општината, односно на ниво на  локална економија имаме 
позитивно движење, односно на пазарот на недвижности забележан е позитивен 
тренд. Позитивен тренд исто така остварен е  кај комуналната такса за користење на 
патнички моторни возила што се наплаќа при регистрација, кај приходите од 
закупнина на општински имот, другите неданочни приходи и кај приходите од 
дотации. Додека негативен тренд на остварување на приходите имаме кај данокот на 
имот од физички лица, кај данокот на имот од правни лица, кај надоместокот за 
уредување на градежно земјиште, кај приходите остварени од продажба на 
градежно земјиште во сопственост на Република Македонија. Притоа за шесте 
месеци од годината Буџетот има неисплатени обврски 32.171.410 денари, од кои што 
доспеани се 227.210.312 денари, а недоспеани обврски 4.949.000 денари. Притоа на 
сметката на Буџетот со состојба на 30.6.2020 година имаме депозит, односно 
слободни парични средства 174.249.514 денари. Во извештајниот период Општина 
Прилеп редовно ги сервисираше и преземените обврски по кредити од двете 
кредитни линии од Светска банка преку Министерството за финансии. Што се 
однесува до остварувањето на капиталните расходи, кое што беше прашање од г-
динот Проданоски, остварените капитални расходи заклучпно со 30.06. се гледано во 
последните 6 години на највисоко ниво. Притоа во изминатите скоро два месеци Јули 
и Август, зголемен е трендот на реализација на проектите од Годишната Програма на 
Буџетот на Оппитални расходи, кои што во овој момент не се прикажани во овој 
Квартален извештај. Тоа значи дека најголем дел од вака планираните капитални 
расходи во Буџетот на Општина Прилеп на крајот на буџетската година ќе бидат 
реализирани историски во највисок обем на реализација, а ова го тврдам од оваа 
говорница заради што во тек се значајни капитални проекти. Во завршна фаза е 
реконструкцијата на булеварот, реализацијата на работите на мостот на ул.„Трајко 
Николоски“, реализација на завршните работи на Градски стадион и ред други 
програми. И притоа ситуациите кога доажаат  за наплата во Секторот за финансии, 
гарантираат дека имаме највисоко ниво од кога е извршена децентрализацијата, 
односно од кога јас сум на ова работно место како раководител на Секторот за 
финансиски прашања. Дека тоа ќе биде така кога ќе ги презентираме расходите 
заклучно со 30.09. односно третиот квартал, ќе видите дека зголемувањето на 
капиталните расходи ќе биде во апсолутни показатели, далеку од претходната 
година, односно во изминатите неколку претходни години. Ви благодарам на 
вниманието. 

 
   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Ви благодарам г-дине Звездакоски. Дали некој друг 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 втор квартал од 2020 година? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
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15 членови на Советот  гласоаа “за” и 10 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и 10 „воздржани“, Кварталниот 

извештај е усвоен. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за измена на распоредот на средствата на 

Буџетот на Општина Прилеп за 2020 година? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот  гласоаа “за” и 10 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и 10 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 
 
По ОСМАТА, ДЕВЕТТАТА, ДЕСЕТТАТА, ЕДИНАЕСЕТТАТА, ДВАНАЕСЕТТАТА, ТРИНАЕСЕТТАТА, 

ЧЕТИРИНАЕСЕТТАТА, ПЕТНАЕСЕТТАТА, ШЕСНАЕСЕТТАТА, СЕДУМНАЕСЕТТАТА, ОСУМНАЕСЕТТАТА, 

ДЕВЕТНАЕСЕТТАТА, ДВАЕСЕТТАТА, ДВАЕСЕТИПРВАТА, ДВАЕСЕТИВТОРАТА И ДВАЕСЕТИТРЕТАТА, 
точка од дневниот ред: - Одлука за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во 2021 година,на ООМУ “Ордан Михајлоски - Оцка”- Прилеп; 

-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година,на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“- Прилеп; 

-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ “Рампо Левката”- Прилеп; 

-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ “Блаже Конески”- Прилеп; 

-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ „Климент Охридски“-Прилеп; 

-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ “Кочо Рацин”- Прилеп; 

-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп; 

-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година,на ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп; 

-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ „Страшо Пинџур“-с.Мало Коњари-Прилеп; 

-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ „Круме Волнароски“с.Тополчани-Прилеп; 

-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на ООУ “Кирил и Методиј”с.Канатларци-Прилеп; 

-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на СОУ “Орде Чопела”- Прилеп; 

-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на СОУ „Ѓорче Петров“- Прилеп; 

-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на СОУ Гимназија  “Мирче Ацев”- Прилеп; 

-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на СОУ „Ристе Ристески Ричко“- Прилеп; и  

-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 
година, на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп, пред да отворам претрес го 
повикувам Претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, г-дин Александар 
Китаноски  да го поднесе извештајот по овие точки. 
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             АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
             Почитувани советници Комисијата за финансирање и Буџет ги разгледа 
Годишните планови за вработување на основните училишта, ООМУ и средните 
училишта од Општина Прилеп. Овие Годишни планови за вработување се однесуваат 
за 2021 година и генерално се за административно-техничкиот кадар во овие 
установи. Ослободените работни места и планираните вработувања генерално се 
ослободени по основ на пензионирање и се старо финансирање, со исклучок на 
неколку работни места. Сепак тоа не значи дека сите овие вработувања ќе се 
реализираат со оглед на тоа што голем број од вработените ја користат законската 
можност и продолжуваат со работниот однос до 67 години. Комисијата за 
финансирање и Буџет им предлага на членовите на Совет да бидат усвоени сите овие 
Годишни планови, кои се однесуваат за 2012 година. Благодарам. 
 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
             Ви благодарам г-дине Китаноски.Отворам претрес по точките. Дали некој од 
членовите на Советот бара збор? Повелете г-дине Сами Ајдини. 
 
             САМИ АЈДИНИ: 
             Благодарам, сакам да ви честитам и сметам дека ќе имаме соработка во 
наредниот период, им честитам на моите колегикои се приклучија и верувам дека 
конструктивно заедно ќе работиме во Советот на Општина Прилеп. Во делот за 
вработувањата во учпилиштата ете колегата ги образложи. Верувам дека ќе се 
реализираат во 2021 година, но ние до тогаш до 2021 година имаме еден период кој 
што треба да го поминеме, а сите добро знаеме образовнит е институции што ги чека 
и со што треба да се занимаваат во овој периодатоа што е време на школска година 
од Септември и според Протоколите и според најавите на Министерството за 
образование и наука дека учениците од прво до трето одделение ќе започнат со 
настава. Па верувам дека врз основа на тоа сите директори ги превземаат чекорите 
идни кои што треба да бидат, а тоа се бара за децата од прво до трето одделение врз 
основа на Протоколите се спремаат и ги утврдуваат фактите врз основа на нивните 
вработени и запазените критериуми кои што треба да бидат. Верувам дека денеска 
ќе добиеме барем некој коментар или исправа незнам како да го наречам тоа или 
некој записник од сите училишта каде што ќе ја видиме состојбата на сите училишта 
барам збор за основните училишта до каде се, како се припремаат, дали се 
подготвени, дали ги следат тие протоколи, како ќе ги пречекаат дечињата кои се од 
прво до трето одделение? А таа група знаеме дека тие прв пат што ќе бидат во прво 
одделение, прв пат се гледаат и се запознаваат со своите учители, а треба да има во 
секоја плросторија барем средства за рацете, запазување на протоколите итн. И 
мислам дека ние денеска како Совет тука школската година, ако не се лажам ќе 
стартува, а ние немаме никакви податоци, не сме информирани. Како советници 
можи другите советници се информирани, а јас не сум информиран каква е 
состојбата на основните училишта во Општина Прилеп и дали сме подготвени 
ние,пред да изгласаме ние, еден предлог врз основа на тоа дека ние прво овде ќе 
донесеме дека во 2021 година дека треба да вработуваат лица, сум за тоа во ред, не 
викам дека тоа не треба, но ние пред тоа треба овде како советници како колеги да 
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видиме со што се соочуваат нашите одсновни училишта, дали има потреба, односно 
каква е потребата, дали треба средства да пренаменат, дали планираат. Со што треба 
ние да помогнеме како Совет, како Градоначалник, како институција од што 
училиштата зависат. Ние сега разговараме за Планот за вработување за 2021 година. 
Мислам малце требало предлозите пред време да одат или да разговараме, можеби 
имате некоја комбинација или незнам, јас не сум во таа комисија, сега разговараме 
за 2021 година за вработување за средства, а не знаеме дали тие средства може да се 
пренаменат за училниците за просториите итн., во корист на децата. Ви благодарам.  
 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
             Ви благодарам.  Мало појаснување во однос на точките што ги претресуваме, 
значи законска обврска е и знаете сите дека требса да се разгледаат, односно 
Советот да донесе одлука за Годишните планови за вработување. Еве оваа година 
прв пат ако грешам нека ме поправат образовните институции, оваа година прв пат 
образовните институции носат вакви годишни планови за вработување во 
училиштата, еве вака народно да си ги кажиме. Не ви е прв пат? И се однесуваат на 
административно-техничкиот кадар. Околу условите за вработување пак ќе речам 
незнам тука се или имате некој представник или некој од директорите можеби ќе 
сака да пообјасни околу условите за работа на самите училишта. Знаете дека 
законска обврска е до 30-ти Септември Советот да ги усвои Програмите за работа на 
училиштата предложени од страна на самите уччилишта и мислам дека тогаш ќе 
добиеме повеќе одговори на овие прашања, кои што вие ги начнавте тука и се 
надевам дека максимално одговорно сите училишта се подготвуваат тука за стартот 
на учебната 2020/2021 учебна година без разлика каква одлука ќе се донесе. Дали ќе 
биде со физичко присуство таму каде што има услови или онлајн. Значи во иднина да 
се трудиме секогаш кога дискутираме да се држиме до предложениот дневен ред, 
односно до она што е материја на предложените точки. Ви благодарам сепак за она 
што го кажавте. Тука се предлагачите на овие точки, слушнаа и мислам дека ќе се 
трудат во насока на она што го предложивте и да постапуваат. Ви благодарам. 
             Дали некој друг се јавува за збор по однос на овие точки?  Може. 
 

САМИ АЈДИНИ: 
Ви благодарам Претседателке. Прашањето беше врз основа на Планот за 

вработување за 2021 година по законската регулатива мора да го донесеме денеска 
затоа што му истекува рокот, тоа се појасни од говорница.Прашањето беше директно. 
Јас лично како советник, да знаеме дека до 30-ти Септември овде ќе донесат за да 
гласаме итн., ќе поминеме. Дали сме подготвени како образовна институција 
зборувам за основно образование пошто сепак под Општината се, ние тие средства 
можеби ќе ги испланираме до 30-ти Септември врз основа на критериумите кои што 
ќе ги постават уилиштата до Општинава, дали има поставено незнам досега барање 
врз основа на потребите во училиштата. Знам, еве морам да ви потенцирам да ви 
кажам во „Добре Јованоски“ да се реовира, се работи, комплетно ново ќе биде 
училиштето, ќе ги има условите. Во с. Канатларци исто така знам од проект лично го 
реновираме училиштето ќе ги исполнува условите и ќе биде подготвено за школската 
година, но не знаеме ние за сите училишта како сме подготвени, што сме. На 30-ти 
Септември ние ќе трчаме, ќе помагаме врз основа на што, ме разбирате. Значи 
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средствата и парите се во делот вработувањето во институцијата, ништо не е надвор 
од тоа. 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Јас сосема ве разбрав, меѓутоа незнам колку бев јасна. Средствата за исплата 

на плати за вработените во основното и средното образование ги обезбедува 
Министерството за образование. ЛС во вид на блок дотации ги користи тие средства 
и се наменски. Значи казав во самите програми кои што ќе бидат предложени до 
Советот ние можеме тогаж да дискутираме по однос на подготвеноста и она што го 
нудат од улилиштата за учпебната 2020/2021 година. Овде се работи носење на 
Планови за вработување за административно-технички персонал, кој ите како е 
потребен за успешно работење на едно училиште. Без технички персонал не може да 
се одржува хигиената во училиштата. Без административен персонал исто така не 
можат да работат квалитетно училиштата. Се надевам обратете се до Секторот 
образование во Општината ќе добиете одговор во писмена форма на вашето 
поставено прашање. Ви 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 Годишниот план за 
вработување во 2021 година,на ООМУ “Ордан Михајлоски - Оцка”- Прилеп? 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 Годишниот план за 

вработување во 2021 година,на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“- Прилеп? Молам да 
крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот  гласаа “за” и 9 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и 9 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, на ООУ “Рампо Левката”- Прилеп? Молам да крене 
рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот  гласаа “за” и 9 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и 9 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, на ООУ “Блаже Конески”- Прилеп? Молам да крене 
рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот  гласаа “за” и 9 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и 9 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 
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Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во 2021 година, на ООУ „Климент Охридски“-Прилеп? Молам да крене 
рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот  гласаа “за” и 9 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и 9 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, на ООУ “Кочо Рацин”- Прилеп? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот  гласаа “за” и 9 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и 9 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, на ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп? 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 Годишниот план за 

вработување во 2021 година,на ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот  гласаа “за” и 9 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и 9 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, на ООУ „Страшо Пинџур“-с.Мало Коњари-Прилеп? 
Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот  гласаа “за” и 9„воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и 9 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, на ООУ „Круме Волнароски“с.Тополчани-Прилеп? 
Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот  гласаа “за” и 9 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и 9 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, на ООУ “Кирил и Методиј”с.Канатларци-Прилеп? 
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. 
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Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во 2021 година, на СОУ “Орде Чопела”- Прилеп? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот  гласаа “за” и 9 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и 9 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, на СОУ „Ѓорче Петров“- Прилеп? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот  гласаа “за” и 9 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и 9 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, на СОУ Гимназија  “Мирче Ацев”- Прилеп? Молам да 
крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот  гласаа “за” и 9 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и 9 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, на СОУ „Ристе Ристески Ричко“- Прилеп? Молам да 
крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот  гласаа “за” и 9 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и 9 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп? Молам да 
крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот  гласаа “за” и 9 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и 9 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 

                Им благодарам на представниците на училиштата, тие што немате обврска 
заради безбедност на сите, слободни сте. 
 
                По ДВАЕСЕТИЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за давање 
согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година, на ЈОУДГ „Наша 
иднина” – Прилеп, 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. 
 
                АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
                Почитувани советници со Годишниот план за вработување во 2021 година, на 
ЈОУДГ „Наша иднина” – Прилеп, планирани се 7 вработувања. Овие вработувања за 
наредната година се предвидени поради зголемениот обем на работа и за истите 
оваа установа ќе бара согласност од надлежните инситуции.Комисијата за 
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финансирање и буџет им предлага на советниците да биде усвоен овој Годишен 
план. 

   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
                Благодарам г-дине Китаноски. Една мала исправка благодарам г-дине 
Проданоски бидејќи присутни од групата на ВМРО и коалицијата се 8 советници 
значи преправка каде што беа 10 значи во Записникот , онаму каде што г-динот 
Ајдини гласаше „воздршано“се 9, значи сите се вкупно 9. Со 15 гласови „за“ и 9 
„воздржани“, а таму каде што се 16 „за“ ќе бидат „8 „воздршани“. Благодарам. 
Отворам претрес по точката. Дали некој од членовите на Советот бара збор? И 
замолувам секретарот на Совет да помага во пребројувањето. Отворам претрес по 
точката. Дали некој бара збор? 

Бидејќи никој не бара збор ги молам членовите на Советот, да се изјаснат. 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 

вработување во 2021 година, на ЈОУДГ „Наша иднина” – Прилеп? 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. 
 
 
По ДВАЕСЕТИПЕТТАТА и ДВАЕСЕТИШЕСТАТА точка од дневниот ред: -Одлука 

за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година,на ЈКП 
,,Пазари’’-Прилеп; и  

- Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.04.2020 до 30.06.2020 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. 

 
                АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
                Со Годишниот план за вработување во 2021 година,на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп 
планирано е 1 вработување кое се ослободува по основ на пензионирање, односно 
заминување на еден нивни вработен во инвалидска пензија. Во врска со Кварталниот 
Извештај за вториот квартал од 2020 година ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп има остварено 
приходи од 2,8 милиони денари, а расходи на износ од 3,4 милиони денари. Ваквото 
финансиско работење се должи на наналените приходи од пазарното работење со 
оглед на тоа што во месеците Април и Мај, закупувачите на тезгите поради корона 
криата беа ослободени од плаѓање на надоместок на тезгите. Комисијата за 
финансирање и Буџет им предлага да бидат усвоени двете точки во предложениот 
текст. Ви благодарам. 
 

   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
                Благодарам г-дине Китаноски.Отворам претрес по точките. Дали некој од 
членовите на Советот бара збор? Повелете г-дине Габроски. 

 
НИКОЛА ГАБРОСКИ: 
Добар ден на сите. Честитки, односно желби за успешна работа на новиот 

Претседател на Советот и на новите советници. Во врска со материјалите и 
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Извештајот тромесечен моја сугестија би била да се изнајдат начини и средства 
покрај овие редовните дотации што ги добива ЈКП „Пазари“ за надмину8вање на 
состојбата значи да добие дополнителни средства, како би ја анулирале загубата која 
што ја прикажуваат во второто тромесечие, а истата ќе ја следи и во третото и во 
четвртото тромесечие, со оглед на фактот дека ние донесовме Одлука за 
ослободување на корисниците на тезги од наплата на тезгарината, односно таксата за 
користење на тезгите, првата работа. Втората работа би побарал што знам дека 
дисперзираните пазари во „Точила“ и ваму на „Петта Прилепска“ мислам дека не 
работат, односно не ги користат пазарџиите и ониуе кои што продаваат зеленчук и 
овошје, да размислат и со помош на ЛС да најдат можности и начини тој простор, кој 
што им припаѓа нив, да го изнајмуваат или да го претворат во нешто друго, како би 
можеле да добијат дополнителни средства, а се во интерес на успешното работење 
на предпријатието. Благодарам. 

 
   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

                Ви благодарам и вас. Дали некој друг се јавува за збор? Повелете г-дине 
Ајдини. 

 САМИ АЈДИНИ: 
Почитувана Претседателке на Советот на Општина Прилеп да ве замолам 

техничките служби или службите на претпријатијата да ги разгледаат убаво 
документацијата или извештаите, кои што ги одставуваат до нас. Ако вака како што е 
поставено од технички или правен аспект треба да им ги вратиме документите, а јас 
тоа нема да го зборам. Датумите нека ги искоментираат тие и нека видат што ни 
поднесуваат за ние да изгласаме на Совет. Ви благодарам. 

 
   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Благодарам. Појаснување малку можевте да ни дадете за жто се однесува? 
Доколку има некоја техничка грешка ве задолжувам ЈКП „Пазари“ и да 

достави корегирани датуми. Дали некој друг се јавува за збор? Советниците имаа 
прашања? Доколку не сте подготвени да се одговори на овие може и во писмена 
форма. Повелете г-дине Христијан Илиоски ЈКП „Пазари“. 

 
ХРИСТИЈАН ИЛИОСКИ:  
Почитуван Претседавач, почитувани советници, 
Со оглед на тоа дека првиот дел на советникот беа сугестии, ние добро ќе 

размислиме и на некој од наредните УО ќе дебатираме по овие сугестии. Благодарам 
за првата сугестија. Тчно е се бориме со беспарица бидејќи една од мерките беше да 
ги ослободиме тезгаџиите и пазарџиите. А она што се однесува околу советничкото 
прашање, правната служба и менанџментот на ЈКП „Пазари“ ќе го разгледа ова и во 
иднина ќе се потрудиме да ги отфрлиме сите нус појави и неправилности што се 
однесувале во однос на оваа сугестија. Благодарам. 

 
   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

                Благодарам. Дали уште некој од членовите на Советот бара збор?  
Бидејќи никој повеќе не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да 

се изјаснат. 
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Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за 
вработување во 2021 година,на ЈКП ,,Пазари’’-Прилеп? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот  гласаа “за” и 9 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 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 ,,Пазари’’-Прилеп за период од 01.04.2020 
до 30.06.2020 година? Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот  гласаа “за” и 9 „воздржани“. 
Констатирам дека со 15 гласови  „за“ и 9 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 
 
 

  По ДВАЕСЕТИСЕДМА, ДВАЕСЕТИОСМАТА и ДВАЕСЕТИДЕВЕТТАТА точка од 
дневниот ред: - Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за 
финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец’’- Прилеп за период од 01.04.2020 до 
30.06.2020 година; 

-Одлука за давање согласност на Консолидираната сметка за 2019 година од 
ЈКП,,Комуналец’’ и ДООЕЛ ,,Терминал-Комуналец’’-Прилеп; и  

-Одлука за давање согласност на Правилникот за условите, начинот и 
постапката за користење и располагање со стварите во соптвеност на ЈКП „Комуналец“-
Прилеп, давање и примање подароци и за евиденција на недвижните ствари во 
сопственост на ЈКП „Комуналец“- Прилеп, 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. 

 
                АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
                Комисијата за финансирање и буџет го заргледа и Финансискиот извештај од 
вториот квартал на ЈКП „Комуналец“ за втор квартал од оваа година, Јавното 
комунално претпријатие „Комуналец“ – Прилеп има остварено приходи на износ од 
47,7 милиони денари, додека расходите за истиот период од оваа година се на износ 
од 45,6 милиони денари. Беше разгледа и Одлуката за давање согласност на 
Консолидираната сметка за 2019 година од ЈКП,,Комуналец’’ и ДООЕЛ ,,Терминал-
Комуналец’’-Прилеп со финансиски показатели за работењето во 2019 година и им 
предлагаме на членовите на Советот да биде усвоена и оваа одлука. 
                Уптравниот одбор на ЈКП „Комуналец“ на седница од 22.06. има усвоено 
Правилник за услови, начин и постапка за користење на стварите кои се во нивна 
сопственост. Со овој Правилник детално се регулира начинот и постапката за давање 
на недвижни ствари под закуп, продажба, издавање на деловен простор, прием на 
поклон, подароци и слично. Тоа е што се однесува до Правилникот кој гоима 
донесено УО на ЈКП „Комуналец“. Предлагам сите три точки да бидат усвоени во 
предложениот текст. Ви благодарам. 
 

   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
                Ви благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по точките. Дали некој од 
членовите на Советот бара збор? Повелете господине Габроски. 
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НИКОЛА ГАБРОСКИ: 
Како што изгледа Извештаите не се реална слика на работењето на 

претпријатието, меѓутоа некои работи треба да се појаснат или да бидат јасни за да 
можеме да ја согледаме правилната слика на состојбата во тој квартал. Мене ме 
интересира во Извештајот пишана е провизијата за користење на услуги на агензии за 
привремени вработувања, износот е некаде 440.000 денари, меѓутоа никаде, или 
барем јас не успеав да ги видам платите или износот на пари што на надомест за 
сработено е изразено во како трошок на работењето. Дали тоа значи дека тие пари се 
внесени во бруто плати како нивни вработени или пак јас не ги видов. Меѓутоа, ако се 
изразени во бруто плати на вкупно вработените сметам дека не е исправно бидејќи 
освен договорот со агенциите, тиа добиваат фактура во која што се внесени сите 
плати на вработените, сите надоместоци и провизијата. Така сметам дека така не 
треба и се дава нереална слика на вкупно бруто плати на вработените во 
„Комуналец“ и плус бруто платата  на превземените работници преку Агенција за 
привремени вработувања. Таа е првата работа што се однесува до Тромесечниот 
извештај, иначе другото е во рамките на редовното работење. 

Во врска со консолидарните извештаи за Годишната сметка и Финансискиот 
извештај за 2019 година станува збор за ЈКП „Комуналец“ и нивната ќерка ДООЕЛ 
„Терминал“. Меѓутоа сметам дека сработеното - извештаите или пак во извештаите 
да се наведе кој дел е од „Комуналец“, а кој дел е од ДООЕЛ „Терминал“. Вака испаќа 
дека сработеното од двете фирми е на купче, а не се гледа кој дел ... Во ред е ?ќе ме 
исправите ако грешам, јас забележав тоа што го кажувам и затоа барам од 
стручпните служби да ме демантираат, да ме исправат или да ми објаснат зошто е 
тоа така. Вака имаме бидејќи во Финансискиот извештај консолидиран стои ЈКП 
„Комуналец“ не стои и ДООЕЛ „Терминал“, а во Финансискиот извештај пак стои ЈКП 
„Комуналец“ и „Терминал“. Тогаш исправете си ги документите да знаеме за што 
точпно станува збор. Благодарам.  

 
   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Ви благодарам г-дине Габроски. Дали некој друг се јавува за збор? Повелете 
г-ѓо Ристеска. За збор се јави уште еден советник, па потоа представниците на 
предлагачот на материјалот. 

 
АНДРИЈАНА РИСТЕСКА: 
Почитувана Претседателке на Совет, почитувани колеги советници и 

почитувани представници од претпријатијата, 
Пред се да ви честитам за изборот и ви посакувам успешна работа и вам како 

Претседател на Совет и на новоизбраните советници, а секако во интерес на 
граѓаните заради кои и сите ние сме овде. 

Во врска со точките на дневен ред  за ЈКП „Комуналец“ јас нема да 
разговарам за извештаите финансиски, меѓутоа би се осврнала на квалитетот на 
извршение услуги. Во последно време навистина се забележува дека е намален 
квалитетот на услугите за хигиената во градот. Секако дека една од причините се 
градежните работи кои се одвиваат насекаде низ градот, меѓутоа, токму тоа треба да 
биде причина за ЈКП „Комуналец“ да води поголемо внимание за зголемување на 
хигиената во околните улици и населби. Јас немам забележано дека посебно нешто 
се прави и во врска со критериумите кои што ги носи самата пандемија за посебна 
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дезинфекција на улиците, поквалитетно да речам метење на улиците, незнам кои ги 
спомнуваме повеќе пати. Јас имам забележано неколку пати овие цистерните кои 
што поминуваат по улиците само ги навлажнуваат, значи воопшто не ја туркаат 
нечистотијата која што предходно секако треба да биде изметена. Значи има големо 
нарушување на квалитетот на хигиената во сегашната ситуација, особено сега во 
време на пандемија, хигиената на која сите ни завидуваа на чистотата  во нашиот 
град, а сега не е на степен со којшто можеме да се гордееме. Ова е сето секако во 
интерес на сите гражани на Општина Прилеп и ова мое излагање е делимичпно и 
заради разговорите со повеќе граѓани кои што навистина не се задоволни од 
моменталната хигиена. Ве замолувам да направите нешто повеќе за тоа. Ви 
благодарам. 

 
   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Ви благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Повелете г-дине Сами. 
Можите да ги следите предлагачите прашањава или? Повелете. 

 
САМИ АЈДИНИ: 
Благодарам. Почитуваната колешка ме поттикна на минатата седница кога ги 

поставив советничките прашања на ЈКП „Комуналец“ – Прилеп, односно се однесуваа 
индиректно на Инспекторатот за животна средина и урбанистичко планирање за кои 
што не добив материјал, незнам ни зошто. Изгледа многу советнициве нас и нешто и 
не не почитуваат, па така да незнам, јас лично за мене зборувам. Како што добив 
еден материјал од ЈКП „Пазари“ нешто како порака во ред таа ќе ја признаам, но од 
Инспекторатов веќе месеци чекам одговор за да знам како да реагирам и што 
можеме да направиме, немаме никаков допис, ни изјава, ни меил имаме добиено 
ништо, да знаеме што се случува, како се слуува затоа што ми беше поставено на 
минатата седница. Благодарам. 

 
САМИ АЈДИНИ: 
Ви благодарам г-дине Ајдини. Замолувам на прашањата на советниците во 

нормален рок деловнички значи 10 до 15 денови да им биде одговарано. Дали некој 
друг се јавува за збор? Од предлагачите сакате да дадете одговор на поставените 
прашања? Повелете. 

 
Представник на ЈКП „Комуналец“: 
Добар ден на сите. Прво да ви честитам на вашиот нов мандат како 

претседател и на двајцата нови советници. Да одговорам на првиот дел на 
прашањето на советникот Габроски. Првиот дел ви беше дали ги раздвојуваме 
сметководствено? Значи трошоците по однос на бруто плата на вработенте на ЈКП 
„Комуналец“ и бруто плата на вработените преку Агенција за вработување, да. Има 
посебни ставки во книговодствената програма и во извештаите. Значи на 421 е плата 
на вработени во ЈКП „Комуналец“, а на 422 е плата на вработени преку Агенција за 
привремени вработувања. А додека каматата е на посебна ставка  и тоа е на 446 – 2 
провизија на Агенцијата за вработување. А за втората ваша сугестија за 
консолидираниот извештај  значи по Законот за сметководство и изготвување на 
завршните сметки ние сме должни како јавно претпријатие да изготвиме Завршна 
сметка само за ЈКП „Комуналец“ – Прилеп, меѓутоа сме обврзани и да до.несеме и 
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Консолидаиран извештај по однос на двете завршни сметки за „Комуналец“ и за 
„Терминал“ Во таа Консолидирана не ги даваме, не ги двоиме завршните сметки од 
двете претпријатија. Значи доколку сакате споредување на податоци на едното и 
другото ние можеме накнадно да ви доставиме материјал. Значи во 
Консолидираниот се збирните износи од двете завршни сметки. Ви благодарам. 

 
 

   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
                Ви благодарам и на прашањето од г-динот Ајдини да одговорите на 
поставените прашања од минатата седница. Дали некој друг се јавува за збор? 
Повелете директорке: 
                
                ИРЕНА СТАНКОСКА: 
                Добар ден на сите. Најнапред на новоизбраните советници им посакувам 
пред се добро здравје, добра среќа и да служите на народот - граѓаните на Прилеп, а 
на Претседавачот на Совет да продолжи седниците онака како што и претходниот 
Претседавач ги водеше и и посакувам успешна табота. 
               Поставивте прашања неколку, дадовте забелешки по однос на работењето на 
ЈКП „Комуналец“ - Прилеп. Јас овде би сакала да демантирам и да ви кажам дека 
воопшто на сте во право. Прво за дезинфекција во градот и на улиците го врадот ЈКП 
„Комуналец“ - Прилеп не одлучува. Дезинфекцијата која што беше вршена во 
согласност со препораките и мерките заради пандемијата во градот беше вршена по 
налог на ЛС, да ја вршеше ЈКП „Комуналец“ – Прилеп и со средства на ЛС. И мислам 
дека одговоривме целосно на барањата и потребите и на потребите во моментот и 
на работните задачи кои ни се давани. Во однос на другото сведоци сме и сведоци 
сте дека диви депонии во градот и околу градот немаме дека се исчистени сите диви 
депонии кои што ги наследивме и кои што се стварале во изминатите 12 години. 
Излезете и кажете ми каде има дива депонија во градот, нема проблем. На 
забелешките на граѓаните реагираме одма. За да не се ствараат диви депонии од 
страната на мебел, корпусен мебел, како што се ствараа во изминатиот период од 
самото мое доаѓање во ЈКП „Комуналец“ – Прилеп воведовме акција да секој 
четврток бесплатно да истиот мебел го подигаме од семејствата во Прилеп за да ја 
избегнеме грдата глетка која што се ствара околу контејнерите. Она што е грда глетка 
на Прилеп и што имаме смет на повеќе места, јас би ве замолила исто како и 
советникот Сами да се обратите во Инспекторатот. Пред се од општа причина што ЈКП 
„Комуналец“ може да исчисти, но не може да спречи на тие депонии низ градот. 
Нашата надлежност е до тука да исчистиме, а стварањето не. Благодарам. 
 

   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Ајде повелете г-ѓо Ристеска, реплика. 
 
АНДРИЈАНА РИСТЕСКА: 
Значи само да појаснам. Значи јас немав забелешки на собирањето на сметот 

од градот. Имам забелешки на метењето и чистењето на улиците и на сета онаа 
прашина, која што навистина не се собира редовно и има голема количина на 
прашина во воздухот. Точно во таа свера беше мојата забелешка. Благодарам. 
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   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
   Ви благодарам г-ѓо Ристеска. 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 ,,Комуналец’’-Прилеп за период од 
01.04.2020 до 30.06.2020 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 давање согласност на Консолидираната 

сметка за 2019 година од ЈКП,,Комуналец’’ и ДООЕЛ ,,Терминал-Комуналец’’-Прилеп? 
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 давање согласност на Правилникот за 

условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во 
соптвеност на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, давање и примање подароци и за 
евиденција на недвижните ствари во сопственост на ЈКП „Комуналец“- Прилеп? 
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. 
Пред да преминеме со претрес на следните точки согласно препораките, 

работиме во затворен простор веќе два часа, давам кратка пауза. 
 

(После паузата) 
 
По ТРИЕСЕТТАТА и ТРИЕСЕТИПРВАТА точка од дневниот ред: - Одлука за 

давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за 
стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп за период од 01.01.2020 до 31.03.2020 
година; и 

-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 
работење на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп за период од 
01.04.2020 до 30.06.2020 година, пред да отворам претрес го повикувам Претседателот 
на Комисијата за финансирање и буџет г-дин Александар Китаноски, да го поднесе 
извештајот по однос на овие точки. Повелете г-дине Китаноски. 

 
                АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
                Почитувани советнци, Комисијата за финансирање и буџет ги разгледа и 
Тримесечните извештаи за финансиското работење за ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро 
Крстески-Платник’’-Прилеп запрвиот квартал од 2020 година. Се работи за зметките 
78716 од самофинансирачки активности и сметката 900310 блок дотациите, сепак ова 
се само извештаи за овие два квартални периоди и конечната слика за финансиското 
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работење ќе ја имаме со Завршната сметка на крајот од годината. Комисијата за 
финансирање и буџет им предлага на  членовите на Совет да бидат усвоени двата 
квартални извештаи. Благодарам. 
 

   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
                Благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по точките. Дали некој од 
членовите на Советот 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 тримесечниот 
извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-
Платник’’-Прилеп за период од 01.01.2020 до 31.03.2020 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. 

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

извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-
Платник’’-Прилеп за период од 01.04.2020 до 30.06.2020 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 ТРИЕСЕТИВТОРАТА, ТРИЕСЕТИТРЕТАТА, ТРИЕСЕТИЧЕТВРТАТА и 

ТРИЕСЕТИПЕТТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското работење ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-
Прилеп за период од 01.04.2020 година до 30.06.2020 година; 

-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цена за  
снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ,,Водовод и канализација ’’-
Прилеп, за регулиран период од 2021-2023 година, бр.02-237/2  од 23.06.2020 година 
на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-Прилеп; 

-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цена за собирање 
и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-Прилеп, за 
регулиран период 2021-2023 година, бр.02-237/2-1 од 23.06.2020 година на ЈКП 
,,Водовод и канализација ’’-Прилеп; и  

-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цена за 
прочистување на отпадни води на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’- Прилеп, за 
регулиран период 2021-2023 година, бр.02-237/2-2 од 23.06.2020 година на ЈКП 
,,Водовод и канализација ’’-Прилеп, 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. 
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                АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
                Почитувани советници од  страна на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’- Прилеп 
беше доставен и Финансискиот извештај за вториот квартал од 2020 година. Во овој 
период остварени се приходи од 50,3 милиони денари, а расходите, односно 
трошоците се на износ од 42,4 милиони денари. Согласно Законот за утврдување на 
цени на водни услуги (Службен весник на РМ“ бр.7 од 18.01.2016 година) ЈКП 
,,Водовод и канализација ’’- Прилеп има доставено барање до Регулаторна комисија 
за енергетика за утврдување на цените на на водните услуги. Од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика донесени се 3 решенија за утврдување на 
тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води, вода за пиење и 
водоснабдување како и тарифа за прочистување на урбаните отпадни води. Сите 
овие решенија се однесуваат за регулиран период од 2021-2023 година и во сите е 
утврдена просечна цена на сите три услуги како и минималниот и максималниот 
опсег во кој можат да се движат цените за претходно споменатиот период. На 
седница на Управен одбор на ова ЈП после добиеното решение од страна на 
Регулаторната комисија утврдени се цени за сите три водни услуги. Од утврдените 
цени можеме да видиме дека Управниот одбор во рамките на дозволениот опсег, 
цените кои ги утврдил, се на најнбизок износ кој може да се утврди и ќе бидат скоро 
на исто ниво од сегашните во наредниот регулациски период. Комисијата за 
финансирање и буџет им предлага на чпленовите на Советот да бидат усвоени сите 4 
точпчки. Ви благодарам. 
 
 

   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
                Ви благодарам г-дине Китаноски.Отворам претрес по точките. Дали некој од 
членовите на Советот бара збор? Повелете г-дине Габроски. 
 

НИКОЛА ГАБРОСКИ: 
Мене во овие тримесечни извештаи ми запнаа за око привремените 

вработувања, па една од дискусиите пак ќе биде за привремените вработувања, а 
овај пат во ВИК со тоа што ги водив парите за плати, ама не ја видов провизијата за 
привремени вработувања, па се надевам дека ќе бидам исправен во одговороот од 
представниците на ВИК. Меѓутоа, забележав во контекст на висината на парите кои се 
дадени за овој втор квартал од 2020 година, 3 милиони денари, а кварталот втор во 
2019 година 1,5 милиони денари. Значи за 100 % се зголемени трошоците по основ 
на плати за привремени вработувања. Тоа значи дека сигурно е и бројот на 
вработени, ако не е дупло, сигурно за 1/3 е поголем во однос на истиот период од 
2019 година. Па ме интересира дали се должи на зголемен обем на работа или за 
нешто друго бидејќи сите останати трошоци во работењето, па и приходи се на исто 
ниво. Не гледам причина зошто па би се зголемиле бројот на привремените 
вработувања. Доколку е изразена провизијата, сакам да ми се одговори колкав е 
износот и колкав е процентот на таа провизија. И имам уште едно прашање во поглед 
на Извештајот во ставка 41909 станува збор за останати трошоци за интелектуални 
услуги во износ од 225 еве најточно 225.222 денари што порано ја немало, пе ме 
интересира на што се однесуваат овие интелектуални услуги? За цената на водата не 
би правел муабет затоа што досега е неколку пати апсолвирано, не само за водата, 
канализацијата и за одведувањето на отпадните води и за пречистителната станица. 
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   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

                Ви благодарам г-дине Габроски. Дали некој одруг се јавува збор? Повелете 
представник од ЈКП „Водовод и канализација“. 
 
                ЦВЕТЕ ТРЕНКОСКА: 
                Добар ден. Јас сум представник од ЈКП „Водовод и канализација“.  
                Ви честитам почитувана Претседателке, почитувани советници, почитувани 
нови советници. Значи во Кварталниот извештај што ви е доставен од страна на ЈКП 
„Водовод и канализација“ – Прилеп на конто 4198 ви се издвоени трошоци за 
вработените кои што земаат примања преку приватна агенција наемнувана. Инаку 
провизијата имаме стално јавен повик и по некоја случајност сум претседател на таа 
комисија, повеќе понудувачи се јавени, провизијата е минимална и не влегува во 
трошокот за надоместок и други примања. Овде е трошокот за платата што ја земаат 
вработените по основ на определено најмено време преку приватни агенции. А за 
другите вработени можете да го видите,  трошокот е на конто 4210. Провизијата е 
минимална бидејќи е на јавна набавка преку Бирото за јавни набавки, некогаш иди... 
незнам точно за оваа година, минатата година беше негде за некои 5 до 7.000 денари 
провизија се работи. Што значи незначителна ставка, значи писмено ве известуваме 
кој е процентот, колку изнесува и ќе ви дадеме извештај за 2019 и 2020 година. 
Незнам точно и за кое конто ми рековте и за трошоци за интелектуални услуги. Како 
41909 ова е ревизијата која што ни е законска обврска после доставувањето на 
Годишната сметка, усвојувањето од ваша страна имаме обврска до Централен 
регистар да направиме комерцијална ревизија. Исто комерцијалната ревизија оваа 
година ја доби од Скопје фирма и ова се фактички нејзините услуги. Не значи дека и 
ланската година сме немале ревизија интелектуални услуги се и комерцијалните 
ревизори и тоа ни е законска обврска да ја доставиме ревидирана Годишната сметка 
до 30.06 до Централен регистар. Благодарам. 
 

    ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
                Ви благодарам г-ѓо Тренкоска. Дали некој друг се јавува збор? Повелете 
реплика. 
 

НИКОЛА ГАБРОСКИ: 
                Значи моево излагање не е сега во врска со износите и со сумите, меѓутоа 
гледајќи ги извештаите забележав дека книговодителите на јавните претпријатија 
или тие што го водат книговодството за различни ставки употребуваат различчни 
називи и различни модели и ние кои што сме на некој начин неуки или неупатени, не 
сме во книговодствено и сметководствено работење и некогаш не можеме да се 
снајдеме. Конкретно ЈКП „Комуналец„ во Извештајот имаше пишано провизија да 
надоместок за извршене ревизија, а овдека се интелектуални услуги. ЈКП 
„Комуналец“ минатиот пат имаше трошокот за Агенцијата го имаше пишано како 
провизија, а ЈП за ПУП ги водело како интелектуални услуги. И некогаш стварно се 
збунувам во што паѓаат интелектуални услуги и кои се тие интелектуални услуги, а 
провизијата не е интелектуална услуга, а ревизијата нека биде пишана ревизија на 
Завршна сметка за 2019 година, ќе знам за што се однесува, а не интелектуална 
услуга. Под интелектуална услуга може и се оже да спаќа и затоа се овие нејаснотии. 
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Би сакал да се сугерира, а имаше и други како што претходно се спомнаа технички 
пропусти или тие се начини на раб 
ота бидејчи извештаите од ВИК изгледаат скроз поинаку од оние на „Комуналец“ или 
на од ЈП за ПУП, ти велам треба да дешифрираме кое на кое се однесува. Затоа 
испаѓа и доаѓа до овие забуни. Брутото плата за привремените едни се бруто плата за 
привремени, кај нив кизне кај се и под која ставка се пикнати. Е сега ние не сме 
дешифранти да знам како мислеле и што мислеле. Треба сите да имаат исти терк, 
исти начин на работа и исти формулар за да можеме ние... да знам која точка за што 
станува збор, односно за која сума. Ако е за интелектуални услуги нека ги пишат кои 
се тие интелектуални услуги, кој што им направил и за што дале пари. Благодарам. 
 
 

   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
                Ви благодарам г-дине Габроски. Мало појаснување еве до советниците. 
Значи ние овде 27 советници сите доаѓаме од различни области и по професија сме 
различни, не сме сметководители. Дел од прашањата кои што овде ни се 
поднесуваат не се наша стручност и затоа овде се повикуваат представници од 
предлагачите на материјалот и за сите дилеми кои што ни се јавуваат ние сме како 
советници слободни да поставиме прашања и должни се како јавна администрација 
да дадат одговор. Незнам дали постои мошност она што го предлагате да постои 
унифициран квартален или завршен извештај. Тоа си е работа на сметководителите 
предпоставувам, межутоа затоа се присутни на секоја седница и слободно во 
рамките на она што ни го дава Деловникот во рамките на она што е во наша 
надлежност и е дозволено во Деловникот за работа и имаме право сите нејаснотии 
тука да ги разјаснуваме или комисиски кога сте присутни на комисиите исто така 
можете да поставувате прашања, но и на самата седница. Ви благодарам.Дали некој 
друг се јавува 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 тримесечниот 
извештај за финансиското работење ЈКП ,,Водовод и канализација ’’- Прилеп за 
период од 01.04.2020 година до 30.06.2020 година? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
14 членови на Советот  гласаа “за” и 6 „воздржани“. 
Констатирам дека со 14 гласови  „за“ и 6 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Одлуката за 

утврдување на цена за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на 
,,Водовод и канализација ’’- Прилеп, за регулиран период 2021-2023 година, бр.02-
237/2  од 23.06.2020 година на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-Прилеп? Молам да 
крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
14 членови на Советот  гласаа “за” и 6 „против“. 
Констатирам дека со 14 гласови  „за“ и 6 „против“, Одлуката е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Одлуката за 

утврдување на цена за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП 
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,,Водовод и канализација ’’-Прилеп, за регулиран период 2021-2023 година, бр.02-
237/2-1 од 23.06.2020 година на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’- Прилеп? Молам да 
крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
14 членови на Советот  глаоаа “за” и 6 „против“. 
Констатирам дека со 14 гласови  „за“ и 6 „против“, Одлуката е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Одлуката за 

утврдување на цена за прочистување на отпадни води на ЈКП ,,Водовод и 
канализација ’’-Прилеп, за регулиран период 2021-2023 година, бр.02-237/2-2 од 
23.06.2020 година на ЈКП ,,Водовод и канализација ’’-Прилеп? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
14 членови на Советот  гласаа “за” и 6 „воздржани“. 
Констатирам дека со 14 гласови  „за“ и 6 „воздржани“, Одлуката е усвоена. 
 
 
По ТРИЕСЕТИШЕСТАТА, ТРИЕСЕТИСЕДМАТА, ТРИЕСЕТИОСМАТА и 

ТРИЕСЕТИДЕВЕТТАТА точка од дневниот ред: - Програма за дополнување на 
програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште 
сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 
2020 година; 

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

-Оперативна Програма за организирање и функционирање на зимската служба 
на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2020/2021; и 

-Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2020 година, пред да отворам 
претрес го повикувам Претседателот на Комисијата за урбанизам, г-дин Никола 
Багески  да го поднесе извештајот по овие точки. 

 
                НИКОЛА БАГЕСКИ: 
                Благодарам почитуван Претседателе, почитувани колеги советници, 
                Пред се да ја искористам приликата да им го честитам изборот за пратеници 
во Парламентот на доскорешните колеги Миле Талевски и Петар Ристески, исто така 
за членови на Советот на г-динот Ѓорѓиоски и г-динот Александар Чапкуноски и 
конечно изборот за претседател на Советот на Општина Прилеп на колешката Еленче 
Ташкоска им посакувам успешна работа на сите. 
 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Благодарам г-дине Багески. Повелете. 
 
НИКОЛА БАГЕСКИ: 
Што се однесува до точките кои се на дневен ред на оваа седница од областа 

на урбанизмот, Комисијата ги разгледа истите. По однос на Програмата за 
дополнување на програмата за работа во областа на располагањето со градежно 
земјиште сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина 
Прилеп за 2020 година дополнувањето се однесува на 4 парцели кои се наоѓаат во 
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опфатот на ул.„Андон Слабејко“ каде што се спојува со ул.„Димо Наредникот“ и 
новата Кејска улица која е во просторот на поранешните времени објекти од времен 
карактер, се отвораат 4 парцели со намена домување и 30 % можност за деловен 
простор. Веројатно Општината ќе ги понуди на јавно наддавање. 

Што се однесува на Програмата за измена и дополнување на Програмата за 
изработка на  урбанистички планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 2020 
година се стандардни дополнувања едното е на барање на EVN за поставување на 
високонапонски кабел во Мало Коњари и две се поради проекти за велосипедски 
патеки на улиите „Трајко Николоски“ и „Орде Чопела“ и тие две се додаваат во оваа 
Програма. 

Што се однесува на Програмата за измена и дополнување на Програмата за 
уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2020 година, 
се работи за 2 измени, едната е терминолошко прилагодување на новиот закон кој е 
на сила, па во Програмата Ф11: „изработка на проекти за инфраструктура“ се менува 
во:„изработка на урбанистички проекти за инфраструктура“. Тоа е едната измена. И 
во делот на улици и патишта се предвидува пробивање на нова улица „Рампо 
Левката“ тоа е позади старото кино зад Комерцијална банка. Се предвидува пешачка 
улица на ул.„Андон Слабејко“ во делот покрај мостот кај реката и изградба на улица, 
односно на асфалтирање и комплетна инфраструктура на ул.„Зеленгора“ во типската 
населба. 

Што се однесува на Оперативната Програма за организирање и 
функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 
2020/2021, Програмата е иста во однос на ланската со единствено дополнување на 
патот од Волково до Манастирот „Св.Никола“. Комисијата му предлага на Советот 
истите да бидат усвоени. Ви благодарам. 
 

   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
                Ви благодарам г-дине Багески. Отворам претрес по точките. Дали некој од 
членовите на Советот бара збор?  

Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 
изјаснат. 

Кој е „за” усвојување на Програма за дополнување на програмата за работа 
во областа на располагањето со градежно земјиште сопственост на Република 
Северна Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2020 година? Молам да 
крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
21 членови на Советот  гласаа “за”. 
Констатирам дека Програмата е едногласно усвоена. 
 
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”? 
21 членови на Советот  гласаа “за”. 
Констатирам дека Програмата е едногласно усвоена. 
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Кој е „за” усвојување на Оперативна Програма за организирање и 
функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 
2020/2021? Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот глааа “за” и 6 “воздржани”,   
Констатирам дека со 15 гласови „за“ и 6 „воздржани“ Програмата е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Програма за изменување и дополнување на 

Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 
2020 година? Молам да крене рака. 

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

 
               Предлагам ОСМАТА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ТОЧКА да биде разгледа заедно со 
40-та бидејќи се од ист предлагач односно Општина Прилеп. 
 
           По ЧЕТИРИЕСЕТТАТА и ЧЕТИРИЕСЕТИПРВАТА точка од дневниот ред : - Одлука 
за утврдување на приоритет на Општина Прилеп за проектот „ Изработка на техничка 
документација за изградба на фекална канализција со пречистителна станица за село 
Тополчани; и  
     -Одлука за измена на Одлуката за  кофинансирање во имплементацијата на 
проектот „Зајакнување на техничките капацитети за собирање на комунален отпад во 
општините Прилеп, Ресен и Демир Хисар“,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: 
               Со првата Одлука почитувани колеги се работи за изработка на техничка 
документација за изградба на фекална канализција со пречистителна станица за село 
Тополчани проект кој е поддржан со проект JUNDP со наслов „Градење на 
општинските капацитети за имплементација на проекти“. Со оваа одлука, Општина 
Прилеп е согласна да го кофинансира дополнителниот износ, доколку при набавката 
што ќе биде спроведена од  JUNDP, го надмине износот од 18.000 американски 
долари. Тоа е во врска со оваа одлука. 
               Одлуката за измена на Одлуката за кофинансирање во имплементацијата на 
проектот „Зајакнување на техничките капацитети за собирање на комунален отпад во 
општините Прилеп, Ресен и Демир Хисар“, се однесува на измена во член 2 каде 
износот од 328.055 денари се заменува со износ од 431.600 денари. Тоа е поради 
постигнатата повисока цена при набавка на возило за собирање на комунален отпад 
за потребите на ЈКП „Комуналец“, која што е спроведена од Центарот за развој на 
Пелагонискиот плански регион и е нешто повеќе од 4,5 милиони денари, а 
кофинасирањето од страна на Општина Прилеп ќе биде, да напоменам уште еднаш 
со 431.600 денари. Ви благодарам. 
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               ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
               Ви благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по точките. Дали некој од 
членовите на Советот 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 на Општина 
Прилеп за проектот „ Изработка на техничка документација за изградба на фекална 
канализција со пречистителна станица за село Тополчани“? Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
21 членови на Советот гласаа “за”.  
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за измена на Одлуката за  кофинансирање во 

имплементацијата на проектот „Зајакнување на техничките капацитети за собирање 
на комунален отпад во општините Прилеп, Ресен и Демир Хисар“? Молам да крене 
рака. 

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

од партиципација на ромски деца на возраст од три до шест години за престој во 
детските градинки во Република Северна Македонија, за учебната 2020/2021  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. 

 
               АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
               Почитугани советници согласно Нацрт-записникот од 76-тата седница на 
Владата се препорачува градоначалниците на општините да ослободат од 
партиципација ромски дена на возраст од три до шест години за претстој во детските 
градинки за учебната 2020/2021 година. Во нашата општина согласно овие препораки 
ќе бидт ослободени 25 деца роми од плаќање на партиципација за згрижување во 
детските градинки „Наша иднина“. Ви благодарам. 
 
               ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
               Ви благодарам, г-дине Китаноски. Отворам претрес по точката. Дали некој од 
членовите на Советот бара збор? 

Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 
изјаснат. 

Кој е „за” усвојување на Одлука за ослободување од партиципација на 
ромски деца на возраст од три до шест години за престој во детските градинки во 
Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година? 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 ЧЕТИРИЕСЕТИТРЕТАТА, ЧЕТИРИЕСЕТИЧЕТВРТАТА ЧЕТИРИЕСЕТИПЕТТАТА, 
ЧЕТИРИЕСЕТИШЕСТАТА, ЧЕТИРИЕСЕТИСЕДМАТА и ЧЕТИРИЕСЕТИОСМАТА точка од 
дневниот ред: - Одлука за донесување на детален урбанистички план за четврт 11, 
блок 11.2, Општина Прилеп плански период 2018-2023; 

-Одлука за давање овластување за градење на ООУ „Добре Јованоски“-Прилеп; 
-Одлука за давање овластување за градење на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“-

Прилеп; 
-Одлука за давање овластување за градење на ООУ „Климент Охридски“-

Прилеп; 
-Одлука за давање овластување за градење на ООУ „Рампо Левката“-Прилеп; и 
-Одлука за давање овластување за градење на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-

Питу“-Прилеп, пред да отворам претрес го повикувам Претседателот на Комисијата за 
урбанизам, г-дин Никола Багески  да го поднесе извештајот по овие точки. 

 
               НИКОЛА БАГЕСКИ: 
                Деталниот урбанистички план се најдува во опфатот од Прилелпска пивара, 
па до некаде Хотел „Сонце Га“. Се работи за голем опфат од 13 ха. Финансиран е од 
страна на правно лице Прилепска пивара. Во интерес е на општината затоа што се 
работи за голем опфат, а и за дел од градот во кој се изградени голем дел на 
бесправно изградени објекти кои во изминатите години со Законот за легализација за 
бесправно изградени објекти беа легализирани, па сега со овој Детален 
урбанистички план истите ќе бидат вклопени. 
               Што се однесува до Одлуките за давање овластување за градење на 
училиштата, се работи за градба на пристапни рампи за инвалидизирани лица. Со 
оглед на тоа што ова се градби кои не подлежат на одобрение за градба и истите се 
реализираат со Решение на Градоначалникот, Општина Прилеп ги овластува 
училиштата да ги изградат овие рампи. Комисијата му предлага на Советот истите да 
бидат усвоени. Благодарам. 
 
               ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
               Ви благодарам г-дине Багески. Отворам претрес по точките. Дали некој од 
членовите на Советот бара збор? 

Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 
изјаснат. 

Кој е „за” усвојување на Одлука за донесување на детален урбанистички 
план за четврт 11, блок 11.2, Општина Прилеп плански период 2018-2023? 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 давање овластување за градење на ООУ 

„Добре Јованоски“-Прилеп? 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 давање овластување за градење на ООУ 
„Кире Гаврилоски-Јане“-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 давање овластување за градење на ООУ 

„Климент Охридски“-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 давање овластување за градење на ООУ 

„Рампо Левката“-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 давање овластување за градење на 

СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп? Молам да крене рака. 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Сите членови на Советот гласаа “за”.  
Констатирам дека Одлуката е едногласно усвоена. 
 

                По ЧЕТИРИЕСЕТИДЕВЕТТАТА  точка од дневниот ред: - Одлука за доделување 
на средства на Здруженија на граѓани и фондации, како и спортски клубови во 
областите од надлежност на општината, по Јавниот Повик бр. 01/2020 согласно 
Записникот од Комисијата за финансирање и буџет, пред да отворам претрес го 
повикувам Претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, г-дин Александар 
Китаноски  да го поднесе извештајот по оваа точка. 

 
               АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
               Почитувани советници на 27-ми Јануари оваа година беше објавен јавниот 
повик за прибирање на барања за распределба на средства од Буџетот на Општина 
Прилеп за 2020 година, кои се наменети за финансирање на програмски активности 
здруженија на гражани и фондации од областите од надлежност на Општината. 
Истиот траеше до крајот на месец Февруари оваа година. Со оглед на здравствената 
ситуација со прогласената пандемија ситуацијата со распишани избори, неможноста 
завреме на изборен процес да се доделуваат средства, па потоа имавме како што 
знаете и вонредна состојба, не постоеја законски можности до овој момент да се 
распоредат средствата од овој повик. Откако немаше законски пречки, Комисијата ги 
разгледа овие барања. На неколку седници беше разгледана целокупната 
аплицирана документација од страна на апликантите, значењето на програмите, 
можноста за афирмација на Општината, успешно реализирани претходни проекти, 
доказ за постигмнати резултати за спортските клубови и слично. Беа разгледани и 
Извештаите за доделените средства кои им беа доделени минатата година. Тие 
извештаи беа еден од клучните критериуми за доделување на средства и оваа 
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година. Бараните средстваод сите апликанти беа на износ од 41,5 милиони или скоро 
700.000 евра. Би напоменал дека од овој записник повисоки износи се доделени на 
ФК „Победа“ 1,5 милиони денари и РК „Прилеп“ им се доделуваат 1 милион денари. 
На вкупно110 апликанти им се доделени финансиски средства. Би напоменал дека 
Комисијата за финансирање и буџет донесе Заклучок дека доколку во наредниот 
период постои можност да се реализираат детски музички фестивали, кои беа 
реализирани во претходната година, а оваа година доколку се реализираат во 
отворен или во затворен простор доколку се створат услови, истите финансиски ќе 
бидат поддржани од страна на Комисијата. Комисијата за финансирање и буџет им 
предлага на членовите на Совет да биде усвоен овој записник. Ви благодарам. 
 
               ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
               Ви благодарам г-дин Китаноски.Отворам претрес по точката. Дали некој од 
членовите на Советот бара збор? Повелете. 
 
               ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
               Моево процедурално јавување денеска е од причина сега можи ќе сметате 
дека е закаснето да не го нарушувам континуитетот. Ова сме реагирале неколку пати 
и ве замолувам вие еве како нов Претседател ако можи да излезите во пресрет, не е 
некој личен интерес или така паушална забелешка. Мислам дека во овие услови 
посебно во една пандемија со која сите се бориме, недозволиво е Совет на Општина 
да разгледува 60 точки на дневен ред. Можи не сме ограничени ние на бројот на 
седници колку треба да имаме во еден месец и овде имаже предлагаци уште 200 
души бевме насобрани.Едно е тешко како советници да го проследиме цел 
материјал, гледате прашуваме работи кои што стварно на 60 точки на дневен ред, па 
нека каже некој дали може сите да ги прочита, да ги разгледа добро и да дискутира, 
односно да се вклучи во работава на Советов на Општина Прилеп. Ве молам како нов 
Претседател на Совет ограничете го бројот на точките да не седиме овде по 4 сати. 
Да биде поконструктивно, пократко да ги завршуваме работите.Јас сум спремен, вие 
незнам сте пак мнозинство одлучете си, межутоа ништо не не чини ако два пати во 
месецот се видиме и одлучиме за некои прашања кои што заслужуваат внимание од 
Советот на Општина Прилеп и ако сакате да изградите авторитет, ова е како човек 
сугестија. Според мене недозволиво е предлагач да не е присутен на седницата на 
Совет, односно органот кој што го створил правниот субјект, да не присуствува и да 
не му даде значење на Советот. Тоа не е за советниците од опозицијата, комплетно 
за нас како орган Совет на Општина Прилеп, како највисок орган на Општинава. Не е 
дозволливо, без разлика кај биле, кои биле. Кога можеме сите овде 4 сати да 
оддвоиме и да слушаме, тогаш може секој да дојде овде 15 минути дури му е 
точката, да отседи и да го оправда тоа за што е поставен таму. На почетокот и на 
крајот на денот и вие самата рековте дека сите сме овде за да им служиме на 
граѓаните, а тие за да му служат на граѓаните и дополнително земаат приходи и ранат 
фамилии од тоа. Ви благодарам. 
 
               ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
               Ви благодарам г-дине Проданоски. Забелешките беа на место. Со оглед на 
тоа што подолг временски период немавме одржано седница, неопходно беше дел 
од овие, мислам сите овие точки да бидат ставени, меѓутоа во иднина... И мојата 
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реакција беше дека не треба да имаме толку точки затоа и ги дававме тие паузи во 
врменски период од 2 цаса, да се придржуваме на мерките предложени во поглед на 
здравствената ситуација и безбедната работа на советниците. Јас се надевам дека во 
иднина ќе бидеме пократки, ќе бидеме пофлексибилни во организирањето на 
седниците. Тука е еве и секретарот на Совет. Замолувам до предлагачите на точките 
до 15-ти да воспоставиме некоја пракса оние точки што ќе стигнат до 15-ти да речеме 
сега Септември да бидат разгледувани на првата наредна седница. По однос на 
предлагачите пропуст мислам дека беше само од една институција, но точно во 
интерес на тие граѓани кои што не бирале и во интерес на работењето позитивно на 
посочената институција не ставивме забелешка бидејчи се работеше за два месечни 
извештаи. Во иднина, а и досега тоа сме го правеле на самите комиси, доколку нема 
представник на предлагачот, ќе бидат повлекувани точките. Ви благодарам.   
                Дали некој друг се мјавува за збор?  

Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот, да се 
изјаснат. 

Кој е „за” усвојување на Одлука за доделување на средства на Здруженија на 
граѓани и фондации, како и спортски клубови во областите од надлежност на 
општината, по Јавниот Повик бр. 01/2020 согласно Записникот од Комисијата за 
финансирање и буџет? 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. 
 

По исцрпувањето на дневниот ред, седницата заврши во 15,20  часот. 
 
 

   
Број 09 -2043/1     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2020 година  на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п             Еленче Ташкоска 

 
СТЕНОГРАФ 

Горица Чатлеска 
 

 
 


