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З  А  П  И  С  Н  И  К 
Од  49-тата седница на Советот на Општина Прилеп, одржана  

на 13.11.2020 година,  со почеток во 12,оо часот 
 

                 Седницата се одржа онлајн. 
                 Седницата ја отвори и со неа раководеше Претседателката на Советот Еленче 
Ташковска. 
 
                   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
                   Вака 12,07 е часот можеме да почнеме со прозивањето за присуство за да 
може да ни оди работата, значи ова процедурално малку. Со оглед на тоа што и јас не 
можам, јачината на гласот ми е толкава не можам да викам се заморувам. Уклучете ги 
микрофоните и слушајте ме, кој сака да земе збор си го вклучува микрофонот значи 
правиме онака како кога ги тереаме седниците во живо. 
 

Почитувани членови на Советот! 
  Ја отворам  49-тата седница на Советот на Општина Прилеп која ќе се 

одржува електронски преку комуникациски уреди  и констатирам дека, од вкупно 27 
членови на Советот, на седницата присуствуваат, за да утврдиме колку се присутни јас 
сега ќе ве прозивам и слободно уклучувајте се за да го потврдите своето присуство. 
Еленче Ташковска – тука, Јулијана Цековска – тука,  Зорица Кочоска– тука, Светлана 
Велеска– тука, Тони Камчески – тука, Никола Багески– тука, Елизабета Сурлаџија – тука, 
Адем Мамудоски– тука, Валентин Божиноски – тука, Александар Чапкуноски – тука, 
Хари Шојлески, уклучен е, не се јавува и повторно ќе се навратиме на Хари. Жарко 
Северкоски – тука, Кире Тинтоски – тука, Ивона Кузмановиќ – тука, Александар 
Китаноски – тука, Дејан Проданоски – тука, Борче Јовчески не успеав да го видам низ 
листава, Ирена Стерјовска – Локвенец – тука, Кирил Ѓорѓиоски го има во вклучениве да 
видиме на крајот ќе се навратиме пак уште еднаш што не успеавме, Кирил Ѓорѓиоски – 
тука, Јулијана Силјаноска (Ирена – Јуле чека да ја прифатите сега ми пишуваше 
уклучена е и треба да ја прифатите тука, ќека на чекање е) тогаш ќе реагираме кај 
администраторите што се. Виктор Здравески – тука, Андријана Ристеска – тука, Винета 
Лозаноска – тука, Никола Геброски – тука, Сами Ајдини тука беше го гледав, Сами – тука 
сум, Гоце Стефаноски, не може тој и Кети Бикоска тука ја гледам Кети уклучи 
микрофон, Кети Бикоска не слуша? Хари Шојлески – тука, Кети Бикоска, Силјаноска 
Јулијана – тука, Кети Бикоска уште од тие што гледам и Борче. Кети те гледаме, ме 
слушаш Кети? Ве замолувам од Советничкат агрупа на ВМРО – ДПМНЕ 
искомуницирајте. 

Констатирам дека од 27 членови на Советот, на седница присуствуваат 25 
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 48-мата седница го  ставам 
на гласање? 
              Дали има забелешки по записникот? Ако некој има забелешки по записникот 
слободно уклучете се на гро план. Имаме забелешки по записникот. Ако нема? 
              Членовите на Советот ве повикувам поединечно да се изјаснеме. 
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              Кој  е “за” усвојување на записникот од 48-мата седница? 
              Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 
Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески„за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски „за“, Хари 
Шојлески „за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски„за“, Ивона Кузмановиќ „за“, 
Александар Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески не е тука. Ирена 
Стерјовска – Локвенец „за“, Кирил Ѓорѓиески„за“, Јулијана Силјаноска „за“,„за“, Виктор 
Здравески„за“, Адријана Ристеска „за“, Винета Лозаноска „за“, Никола Габроски „за“, 
Сами Ајдини „за“, и Кети Бикооска, Кети не слушаш? 
              24 членови  на Советот  гласаа „за”. 
              Констатирам дека со 24 гласови  „за“, записникот од 48-мата седница  е усвоен. 
 

За дневен ред на оваа сеница ги предлагам следните прашања: 
 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Предлог-Заклучок за примена на Уредбата со законска сила на законот за 

локална самоуправа за време на вонредна состојба и Уредба со законска сила 
за дополнување на уредбата со законска сила на законот за локална 
самоуправа за време на вонредна состојба. 

2. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за 
финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација “ - Прилеп, за период 
од 01.07.2020 година до 30.09.2020 година. 

3. Предлог-Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 
2020 година за трет квартал. 

4. Предлог-План на развојни програми на Општина Прилеп за 2021 година. 
5. Предлог-Одлука за доделување на  средства на ФК “Победа” - Прилеп. 
6. Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски план на ЈКП „Комуналец“ - 

Прилеп за 2021 година. 
7. Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за 

финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, за период од 01.07.2020 
година до 30.09.2020 година. 

8. Предлог-Одлука за давање на позитивно мислење на Статутарна одлука за 
измена на Статут на ООУ „Гоце Делчев“- Прилеп.  

 
Предлагам:  8-мата точка од дневниот ред: -  Предлог-Одлука за давање на 
позитивно мислење на Статутарна одлука за измена на Статут на ООУ „Гоце Делчев“- 
Прилеп на Предлог на Комисијата за Статут и прописи, да биде повлечена од 
дневниот ред.  

Дали има предлог за измена или дополнување на дневниот ред? Молам да се јави. 
Бидејќи никој не се јавува за збор, предлагам да преминеме на гласање 

поединечно. 
Кој  е “за” усвојување на дневниот ред? 
Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  

                Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, Светлана 
Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески„за“, Елизабета Сурлаџија „за“, Адем 
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Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски „за“, Хари 
Шојлески „за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски„за“, Ивона Кузмановиќ „за“, 
Александар Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Ирена Стерјовска – Локвенец „за“, 
Кирил Ѓорѓиески„за“, Јулијана Силјаноска „за“, Виктор Здравески„за“, Адријана 
Ристеска „за“, Винета Лозаноска „за“, Никола Габроски „за“, Сами Ајдини „за“, и Кети 
Бикооска, Кети се слушаме? Кети имаш некој проблем во чет пишувајни. 

24 членови на советот гласаа „за”. 
                Констатирам  дека  со 24 гласови „за“ дневниот ред  вака како што е предложен е  
усвоен. 
    По ПРВА точка од дневниот ред : - Заклучок за примена на Уредбата со 

законска сила на законот за локална самоуправа за време на вонредна состојба и 

Уредба со законска сила за дополнување на уредбата со законска сила на законот за 

локална самоуправа за време на вонредна состојба пред да отворам претрес   го 

повикувам, односно најавувам претседателот на Комисијата за Статут и прописи г-

дин Кире Тинтоски да поднесе извештај по оваа точка. Повелете г-дине Тинтоски. 

 
КИРЕ ТИНТОСКИ: 
Благодарам Претседателка, добар ден и од мене.  
Најпрво сакам да им посакам на сите колеги кои беа позитивни на Ковид 

вирусот, заздравување и час поскоро и да се видиме, да речам во реалноста да се 
видиме и да ги реализираме одлуките и да ги организираме се разбира и Општината и 
да функционира нормално Советот на Општина Прилеп.  

Комисијата за Статут и прописи денес во 11,оо часот така преку комуникациски 
средства – електронски одржа седница со предлог на дневен ред од 2 точки каде што 
првата точка е Предлог - Заклучок за примена на Уредбата со законска сила на законот 
за локална самоуправа за време на вонредна состојба и Уредба со законска сила за 
дополнување на уредбата со законска сила на законот за локална самоуправа за време 
на вонредна состојба. И втората точка беше: - Предлог-Одлука за давање на позитивно 
мислење на Статутарна одлука за измена на Статут на ООУ „Гоце Делчев“- Прилеп.  

Комисијата заклучи дека втората точка на 27.01.2020 година веќе имаат 
донесено ваква одлука, каде што службите на ООУ направиле некаков превид. Му 
укажавме заедно со службата и јас како претседател да се повикаат на истата, таа е 
важечка така да втората точка ја повлековме од дневниот ред и остана оваа првава 
точка Предлог-Заклучокот, каде што се надевам сите го погледнавте за да можеме да 
комуницираме во овие вонредни услови, каде што и претседателот може да ги 
свикува овие седници и нормално и ние како советници заедно да комуницираме. На 
денешната седница на Комисијата присуствуваа 4 членови каде што 3 членови беа „за“ 
и 1 „воздржан“. При што Комисијата за Статут и прописи му предлага на Советот, 
истата да биде усвоена во предложениот текст. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:  
Благодарам  г-дине Тинтоски. Отворам претрес по точката. Дали некој од 

членовите на Советот бара збор? Молам. Дејан Проданоски повелете. 

ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Добар ден нба сите. По однос на точкава јас зборував и на Комисијата и вие 

знаете дека неколку пати реагирав и кај вас, вие како нов претседател да го 
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редуцираме бројот на точки на седниците на Советот на Општина Прилеп. Не 
излеговте во пресрет морам да признам за жал имавме по 70 – 80 со сите предлагачи 
од училишта и од јавни претпријатија. Се собиравме по 200 луѓе во салата и дојдовме 
во ситуација во која што морам да признам за жал никој не ја посакува и не сака да го 
загрозиме здравјето на советниците. И сега пет до 12 Советот на една недела пред 
седницата се повикува на уредби кои што се донесени од страна на Владата, меѓутоа 
во вонредна состојба, без раазлика што нивниот рок е пролонгиран се донесени и 
сега го доведуваме во прашање, според мене, легитимитетот на носењето на одлуки 
на Советот на Општина Прилеп. Правните служби не убедуваа дека сето тоа е 
коректно, меѓутоа по Статут и по Деловник на Советот на Општина Прилеп вакви 
седници по електронски пат не се досега предвидени, оваа е ново настаната сите 
знаеме, ситуација, меѓутоа сите знаеме дека не е баш нова. Од март месец сме 
почнати да се бориме со оваа пандемија имаа доволно време и службите и вие   и 
ако сте по прилика нова претседателка, имавте време од август време наваму да  
изреагирате затоа што сите го очекувавме овој втор бран и знаевете  дена ни повеќе, 
ни помалце, еве како што гледате дека поголемиот дел од населението ќе се заболи 
очекувано и дел од нас ќе ги зафати овој вирус. Од таа причина ние како Советничка 
група сме воздржани по однос на ова прашање затоа што можеше да се организира 
една седница на која што ќе разговаравме, ќе го сменевме Статутот и Деловникот на 
Општинава Прилеп и сето ова да добиеше на свој легитимитет. Имавме поприлично 
време, пак да не се побторувам, меѓутоа, ич не изреагиравме по однос на ова 
прашање. Состојбава е сега таква, каква што е. Да не бие пошто Претседателот ми 
замери дека ваши, наши, меѓутоа морав така да се изразам затоа што сега дел од вас, 
пак ќе кажам ми е жал и ви посакувам добро здравје и побрзо да оздравите. Да се 
вратиме во нормала сите го посакуваме тоа. Сега се доведе во функциинирањето на 
Советот и донесувањето на одлуките заради мнозинството и одмас применуваме 
нова тактика на 5 до 12, сменуваме и ќе ги водиме седнициве електронски. А на сето 
ова беше реагирано да се води сметка затоа што, како што и претходно спомнав, ние 
се собиравме таму по 300 луѓе во салата и очекуваме дека нас нема да не допри до 
тој момент вирусот и сега кога видовме дека состојбава ваква одиме на нова 
варијанта. Според мене тоа не е ич коректно, не е коректно. Затоа уште еднаш ќе 
повторам советничкава група ќе гласа „воздржано“. И ако ја разбираме ситуацијата, 
знаеме што значи вирусот, некои од нас – дел и го прележаа, меѓутоа, работите мора 
да ги тераме како што си се формално правни. За мене оваа седница, незнам, лично 
еве како човек е надвор од она што е формално-правното и легитимитетот на 
одлуките кои што ќе ги донесе Советот денеска можат да бидат и оспорени во 
иднина. Затоа што согласно Деловникот ра работа на Советот и Статутот на Општина 
Прилеп, ние сега сме надвор од рамката на тие два акти, а особено Статутот на 
Општина Прилеп кој што е акт по кој што треба да работи ЕЛС, а во нејзин состав и 
Советот на Општина Прилеп. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:  
Ви благодарам г-дине Проданоски. Ме повикавте лично, ќе ви одговорам 

лично. Ова е четврта седница која што ја водам јас како претседател. Првата беше 
мојот избор и јас уште на втората седница точно најавив, вие реагиравте и ви кашав 
дека ќе ги искористам моите надлежности како Претседател на Совет да изнајдеме 
решение за да можеме да работиме во вакви едни услови колку, толку побезбедно. 
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Уште минатата седница најацвив дека ќе бараме начин електронски да се водат 
седниците, значи онлајн во оваа форма која што ја имаме денеска. Никогаш и никој во 
тој момент не можеше да предвиди, еве и јас прво бидејќи и самата сум позитивна во 
моментов, не можев да предвидам дека ќе заболам од таа болест и дека оваа седница 
ќе мора да ја водиме во вакви услови. А сите ние зедовме заклетва дека ќе работиме 
во интерес на граѓаните. Денешнава седница е токму во таа насока. Ние денеска 
носиме одлуки кои што се врзани со одредени термини. Ако денеска не ја водевме на 
овој начин седницата, а тоа ни го дозволува, како што кажа претседателот на 
Комисијата за статут, Уредбата која што е донесена на Владата и која што е во сила до 
31.12.2020 година. Што значи ние денеска полноправно според мислењето, јас го 
ценам мислењето на правниците и незнам зошто вие се сомневате во нивната 
стручност и нивното мислење, од Советот кои ни се доделени, го ценам нивното 
мислење и според нивно мислење нема никаква пречка оваа денешна седница 
согласно таа Уредба да биде оржана на ваков начин. Што незначи дека час поскоро 
кога ќе се создадат услови точно да делуваме апак во согласност со законите со 
позитивните законски одредби во уредување на овој дел и деловнички и статутарно. 
Држам до тоа како претседател бидејќи оваа состојба која што не задеси ве слушнав 
ваши и наши, нема ваши и наши. За жал присутна е тука меѓижу нас, ги погаѓа сите 
граѓани. Еве лично и јас сум дел од тоа, се борам, знам што значи и за да го заштитиме 
нашето здравје, здравјето на нашите најблиски во семејствата и нашите соработници 
ние мора да изнаожаме начини. Но до тогаш не значи дека ние како Совет треба да се 
ставиме на чекање и важните одлуки кои што се врзани со рокови да одминат и сето 
тоа да биде на штета на граѓаните. Ваше право е како ќе гласате, јас сега, ако нема 
никој друг по оваа точка да земе збор да говорим кога ќе читаме ќе си се изјаснеме 
сите и согласно изјаснувањето така и ќе ја водиме и оваа седница. 

Дали некој друг се јавува за збор. 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Ако дозволите ова ако го сфатам како реплика имам право на контра реплика 

на вашево.  
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Повелете. 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Значи вака. За болеста не реков дека има наши ваши, меѓутоа, во овој момент 

јас кажав дека е загрозен функционлноста на Советот затоа што 15 сте, а посебно вие 
пошто сте позитивна јас не се повторувам 100 пати ми е жал и ви посакувам побрзо 
сите што сте, побрзо да оздравите. Второ во ниту еден случај не реков дека се 
сомневамво стручноста, меѓутоа, ова е изнаоѓање еден алтернативен нечин колку да 
помини седницава. Трета работа за која што и за тоа имам зборувано и вие како 
Претседател, Деловникот нас не не ограничува да држиме една седница во месецот. 
Ние можеме еве и два пати во неделата можете да залажете седница еве ако се 
прашувам јас. Има можности деловнички да закажете седница и можевме тоа да го 
направиме во даден рок, да ги измениме овие работи и за тоа реков јас спомнав дека 
оваа состојба се провлекува, не е од вчера. Никој не посакува некој некој да се разболи 
тоа надвор од паметот ми е како човек. Пошто така некако ја доживеав работава. 
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Меѓутоа, имавме време, имавме мпжности во овие 8 месеци. Еве викате дека вие сте 4 
седници, ама ние сне веќе 50-та седница во Советот, од кои што десетина имавме во 
време на пандемија прогласена. И затоа имаше можност и време ние да направиме 
измени. Ние не требаше да чекаме половина Совет да ни се заболи, па да чекаме 
алтернативен начин за одржување. Дел од советите на општините во државава држат 
онлајн седници веќе подолго време од март од април. Ние бевме со физичко 
присуство до вчера и шо се вика. И во лекарски жаргон превентива, а не куратива. Ние 
требашпе превентивно да изрегираме, односно да го спремиме Советот дека ако дојде 
ваква ситуација да направиме измени и ако дојде ваква ситуација да може да 
пристапиме на ова денеска што го правиме. А не да се повикуваме на Уредби на 
Владата кои што се донесени во вонредна состојба. Ние сега како држава не сме во 
вонредна состојба. Сега правевме измени на Законот за вонредни состојби и затоа 
викам јас дека легитимитетот може некогаш да се доведи во прашање на овие одлуки 
што се сега. А роковите дека ќе ги запазевме, можевме да ги запазиме ако две недели 
или еден месец претходно... ние знаеме дека сега кон крајот на годината се носат овие 
важни работи што се граѓаните вие што ги спомнавте. Не е ова нешто ново од вчера, па 
денеска ќе го гласаме. Развојни програми секоја година ги гласаме пред крајот на 
годината. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Да внимаваме на времето значи е контра реплика имавте доволно време. 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Добро ви благодарам. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:  
Ви благодарам. Значи пак да се држиме до тоа. Ви благодарам г-дине 

Проданоски. Претпоставувам дека сето ова е од вашата грижа и наша грижа, меѓутоа, 
вие сте советник и се повикувате на Деловникот и знаете дека деловнички ние 
можеме да закажеме седница во оној момент кога предлагачите ќе доставам 
материјали. Значи материјали по кои треба да одлучува Советот и деловнички откако 
ќе проистигнат тие материјали потребен е временски рок од 7 денови од 
закажувањето на седницата, па до нејзиното одржување. И ние секоја седмица да 
одржуваме седници. Вашата забелешка е во ред, меѓутоа, поак сме врзани согласно 
тој деловник да постапуваме и да одржуваме седници во оној момент кога има услови 
за тоа. Значи точки и тие 7 денови што значи ние... јас кажав незнам колку се сеќавате, 
вратете се на назад две седници, кажав дека ќе бидат оставаме простор до 15-ти 
тековниот месец да пристигнуваат материјали и потоа согласно тие пристигнати 
материјали, односно побарувања се организира седницата, па се дава период од една 
седмица. Тоа се значи некаде 21 ден. И секоја седмица за што ќе држиме Совет, освен 
за итни и неодложни точки, а во моментов такви не ни се појавиле. Вашата забелешка 
добронамерно ја сфаќам. Ја сфатив и тогаш, делувам и кажав задолжени се службите и 
првата можност кога ќе ја имаме, ќе делуваме и во Деловникот и во Статутот за да 
можеме непречено како Совет како институција да работиме. Денеска се е во рамките 
на Законот бидејќи уредбата е со вашност до 31.12.2020 година, а сега е 13.11. Ви 
благодарам. 

Дали некој друг се јавува за збор? 
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Бидејќи никој не се јавува за збор ве молам да преминеме на гласање. И 

пред да преминеме на гласање, сакам да најавам дека мошно е првата сесија од 40 

минути да ни истечи. Ако не исклучат во рок од 5 минути на вашите мејлови ќе 

добиете нов линк и ве молам најбрзо што може, значи оставам рок од 5 минути да се 

уклучиме. Сега преминуваме по однос на првата точка со гласање. 

Кој е „за” усвојување на Заклучок за примена на Уредбата со законска сила 

на законот за локална самоуправа за време на вонредна состојба и Уредба со 

законска сила за дополнување на уредбата со законска сила на законот за локална 

самоуправа за време на вонредна состојба. Молам да крене рака. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, 

Светлана Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески„за“, Елизабета Сурлаџија 

„за“, Адем Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски „за“, 

Хари Шојлески „за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски„за“, Ивона Кузмановиќ 

„за“, Александар Китаноски „за“, Дејан Проданоски „воздржан“, Борче Јовчески 

бидејќи видов дека се уклучи, дали е тука Борче? Да, Борче како се изјаснуваш по 

оваа точка? „воздржан“, Ирена Стерјовска – Локвенец „воздржан“, Кирил Ѓорѓиески 

„воздржан“,  Јулијана Силјаноска „воздржана“,  Виктор Здравески„воздржан“,  

Адријана Ристеска „воздржана“,  Винета Лозаноска, ја нема Винета, Никола Габроски 

„воздржан“, Сами Ајдини не го гледам Сами, и Кети Бикооска, „воздржана“. Сами 

тука си? Те гледам како ќе гласаш? 

САМИ АЈДИНИ: 

Вака, пошто не стасав да го проќитам „воздржан“ ќе гласам пошто незнам 

што содржи. 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

15 членови на Советот гласаа “за” и 11 “воздржани”.   

Констатирам дека со 15 гласови “за” и 11 “воздржани”, Одлуката е усвоена. 

 

                 По СЕДНАТА точка од дневниот ред: - Одлука за давање согласност на 
тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација “ - 
Прилеп, за период од 01.07.2020 година до 30.09.2020 година, пред да отворам 
претрес го повикувам, односно најавувам Претседателот на  претседателот на 
Комисијата за финансирање и буџет, г-дин Александар Китаноски  да го поднесе 
извештајот по оваа точка. Повелете г-дине Китаноски. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Добар ден почитувани советници, почитуван Претседател на Совет, 

Градоначалник, 

Комисијата за финансирање и буџет на вчерашната седница ито така онлајн 

го разгледа и Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и 

канализација “ – Прилеп. Во третиот квартал оваа година ЈКП има остварено има 

остварено приходи од 53,7 милиони денари, а трошоците во овој период се нешто 
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околу 51 милион денари. Во споредба со минатата година како показател можеме да 

видеме единствено се намалени приходите од продажба на води и на компании 

буџетски е секако дека е корона кризата и неработењето на овие субјекти. 

Комисијата за финансирање и буџет на членовите на овој Совет им предлага да биде 

усвоен овој Тримесечен извештај. Ви благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Ви благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по точката. Кој сака збор 

молам да се јави. Уште еднаш повикувам дали некој се јавува за збор? 

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

изјаснат. 

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

извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација “ - Прилеп? 

Молам да крене рака. 

 Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, 

Светлана Велеска „за“, Тони Камчески пардон не може да гласа, Елизабета Сурлаџија 

„за“, Адем Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски „за“, 

Хари Шојлески „за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски„за“, Ивона Кузмановиќ 

„за“, Александар Китаноски „за“, Дејан Проданоски „воздржан“, Борче Јовчески 

„воздржан“, Ирена Стерјовска – Локвенец „воздржан“, Кирил Ѓорѓиески „воздржан“,  

Јулијана Силјаноска „воздржана“,  Виктор Здравески, Виктор Здравески,   Адријана 

Ристеска „воздржана“,  Винета Лозаноска, „воздржана“, Никола Габроски 

„воздржан“, Сами Ајдини „за“, Кети Бикоска „воздржана“,. 

14 членови на Советот гласаа “за” и 9 “воздржани”.   

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

 

                По ВТОРАТА, ТРЕТАТА и ЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред : - Квартален 
Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2020 година за трет 
квартал; 
               -План на развојни програми на Општина Прилеп за 2021 година; 

         -Одлука за доделување на  средства на ФК “Победа” – Прилеп, пред да 
отворам претрес го повикувам г-дин Александар Китаноски  да го поднесе 
извештајот по оваа точка. Повелете г-дине Китаноски. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Повелете директоре г-дине Јанески. 
 
ЕМИЛ ЈАНЕСКИ: 

               Јас само сакам пред да се исклучам да му изразам сочувство на Хари Шојлески 
за загубата на родителот. Го слушам во позадина навистина ми е жал. Сакам на 
советниците кои што во овој момент со благи или посилни симптоми се болни од 
Ковид 19 како и други наши сограѓани, што побрзо да оздрават и сакам само да му 
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честитам на Градоначалникот за потегот кој што овие денови го направи да волонтира 
во Инфективното одделение. Навистина е за почит и за поздравување, за храброста, 
хуманоста. Можам да кажам само дека ми е чест што сум негов соработник и горд сум 
што ми е пријател. Ви благодарам и имајте убав ден. 
 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
                Ви благодариме и ние г-дине Емил Јанески, продолжуваме. 
 
                ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
                Процедурално, можи процедурално? 
 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
                Повелете. 
 
                ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
                Пошто вие рековте дека ќе ја почитувате процедурата. Точкава е изгласана и 
во кое својство сега му дадовте збор на директорот после изгласување на точката? За 
да прај реклама за Градоначалникот, така? 
 

ЕМИЛ ЈАНЕСКИ: 
                Јас барав збор пред пред да преминете на гласање, а вие преминавте на 
гласање. 
 
              ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
              Тоа е проблем на Претседателката јас не ве повикав сега вас, процедурално се 
јавувам за збор. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
Вака г-дине Проданоски. Работиме прва седница ни е вака, можеби 

директорот барал збор, а јас не видов.Ве замолувам сите да се јавувате процедурално, 
Ве замолувам сите што сакате да земете збор навремено  ве повикувам кој сака да 
земе збор. Повторувам неколку пати сите добро ме слушате. Потврдете во чет ако 
никој навистина не слуша. Вклучете се во гро план или најавете. Јас Еленче Ташкоска 
сакам да земам збор. Значи да бидеме сите принципиелни за да недоаѓаме во ваква 
ситуација. Не треба да пропуштиме некој без да земе збор. Ви благодарам и на 
директорот и на г-динот Проданоски на неговата забелешка. Продолжуваме понатаму. 

 
ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
Земам збор јас. 
 
ЕЛЕНА ТАШКОВСКА: 
За што земате збор? Процедурално моѓе земете збор. 
 
ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
Процедурално е затоа шти и директорот зеде збор процедурално и тоа што 

неговата дискусија не се однесуваше на точката на дневен ред. Еве и јас имам едно 
процедурално прашање кон него и кон сите вас и кон Градоначалникот не го гледам во 
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моментов дека е тука. Да тука е да. Додека волонтира во градската болница воашиот 
град во Прилеп, кој ќе биде Градоаначалник на Општина Прилеп? Кој ќе го заменува на 
таа позиција? Или како што веќе знаеме дека Општината, градската општина во 
нашиот град не функционира. Сите се на некој начин пуштени дома, незнам можеби ќе 
ни образложите како.  

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Вака Ве замолувам, ве замолувам  колешке. 
 
ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
Дали директорот ќе оддвои средства од ЈП во интерес за хуманоста за 

здравјето на нашите граѓани? Дали ќе донира „Водовод“? 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ова прашање не се однесува на процедурата на седницата. Не се однесува на 

дневен ред на оваа седница. Ва замолувам сите ваше право е процедурално. Ве 
замолувам сите што сакате да земете збор навремено кога повикувам кој сака да земе 
збор повторувам неколку пати и мислам дека сите добро ме слушате потврдете во чет 
некој ако навстина не слуша или има проблем со слушањето. Уклучете се во гро план 
за да знам или најавете Јас Еленче Ташкоска сакам да земам збор. Да бидеме сите 
принципиелни за на крајот да не доаѓаме во ваква ситуација да пропуштиме некој,  а 
сакал да земе збор и да и да се изјасни. Ви благодарам и на директорот и на г-динот 
Профаноски за неговата забелешка. 

 
ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
Јас сметам дека имате двојни аршини како советници не го почитувате моето 

право на глас да се произнесам. Претседателке бидете доблесни до крај да се 
произнесам. И на директорот Јанески не му беше неговиот збор во ред, а го оставивте 
да се произнеси. Затоа ве молам бидете доследни. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Г-ѓо Стерјовска констатиравме дека говорот на г-динот, односно неговото 

обраќање на Емил Јанески беше надвор од процедурата, ве замолувам вашата 
реакција не е по однос на процедурата, г-динот Проданоски делуваше во однос на 
процедурата. Немојте да излегувате од рамките на она што е на дневен ред. 

 
ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
Јас сметам дека имате двојни аршини и него почитувате моето право да се 

произнесам. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 
 

                По ВТОРАТА, ТРЕТАТА и ЧЕТВРТАТА точка од дневниот ред : - Квартален 
Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2020 година за трет 
квартал; 
               -План на развојни програми на Општина Прилеп за 2021 година; 
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-Одлука за доделување на  средства на ФК “Победа” – Прилеп, пред да 
отворам претрес го најавувам г-дин Александар Китаноски  да го поднесе извештајот 
по однос на овие точки. Повелете г-дине Китаноски. 

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Почитувани советници, 
На вчерашната седница беше разгледан и Квартален Извештај за извршување 

на Буџетот на Општина Прилеп за 2020 година за трет квартал. Ако го разгледаме 
Консолидираниот буџет на приходи овојпериод остварени се нешто повеќе од  815 
милиони денари и представува 52 % од вкупно планираните приходи. Додека пак 
приходите на Основниот буџет се реализирани на износ од  220,1 милиони денари. Во 
делот на расходите истите се на износ од 879,6 милиони денари што представува 56,5 
%. Посебно би ги напоменал капиталните расходи  кои се реализирани од 144,6 
милиони денари и овој износ на капитални расходи е на највисоко ниво после 
децентрализацијата од 2005 година во Општина Прилеп. 

Во делот на Развојните програми, втората точка,  планирани се следните: 
Реконструкција на Стара градска чаршија како двегодишна развојна програма со 
планирани расходи од 50 милиони денари од кои за 2021 година 30 милиони денари и 
2022 година 20 милиони денари. Планирано е активностите да започнат во месец 
јануари наредната година со постапка за јавна набавка да започне во месец мај, а 
градежните работи да завршат на крајот на 2023 година. Трета развојна програма е 
изградбата на детската градинка во „Точила“, која исто така е предвидена како 
тригодишна развојна програма со планирани расходи од 133,5 милиони денари од кои 
во 2021 година планирани се расходи на износ од 44,5 милиони денари приближно, а 
истиот износ е планиран 2022 година, а истиот е планиран како расход и за 2023 
година. Околу детската градинка планирано е целокупната постапка околу изградбата 
на градинката да започне во месец јануари нареднава година, значи 2021 година, а 
работите околу изградбата да завршат во месец декември 2023 година. 

Во врска со  Одлуката за доделување на  средства на ФК “Победа” – Прилеп, 
оваа Одлука предлагаме советниците да ја усвојат и Општина Прилеп од Програма Л0 
– Спорт и рекреација на ФК „Победа“ да и бидат доделени 500.000 денари, средства 
кои се од Буџетот за 2020 година. На колегите советници сите овие одлуки да бидат 
усвоени во предложениот текст. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   
Ви благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по точките.  Кој сака збор, 

молам да се јави. 
Повелете г-ѓа Ирена Стерјовска – Локвенец. 
 
ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
Ќе почнам по редослед како што се во дневниот ред впрочем.Кварталниот 

извештај третиот квартал на Општината, јас гледам дека не ја испуштате шансата да се 
пофалите дека имате најдобра реализација на капитални расходи од моментот на 
децентрализација, но тоа е ваше доколку вие се задоволувате со капитални расходи од 
само 38,43 %, кое што рака на срце споредено со минатогодишниот исто трет квартал 
биле 20,38% има одредено покачување, но јас како советник и граѓанин на Општина 
Прилеп не би рекла дека треба да се задоволиме и да речеме дека ова е едно добро 
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остварување на капиталните расходи на Општина Прилеп и дека со тоа значително се 
подобрени условите за живот на нашите граѓани. Во склоп на ова сакам и да прашам 
затоа што беа капитални расходи за мостот сточен пазар ако не се лажам ги спомна 
вчера представникот на финансии вчера на Комисијата на истиов начин електронски 
што ја одржавме, дека голкем број од средствата кои што влегуваат во овие 38,43 % 
остварени капитални расходи се трошоците кај мостот сточен пазар што го викаме. Во 
декември лани јас имав поставено советничко прашање до Градоначалникот Илија 
Јованоски до каде е реализацијата на сточниот пазар? Неговиот одговор, тоа и 
записите можат да го потврдат дека до крајот на годианата, значи дека до крајот на 
декември че биде завршен тој проект. Значи проширувањето на мостот кај сточен 
пазар. Сведо  ци сме сега дека во целава оваа година, еве и ноември меце, мостот 
сеуште не е во крајна фаза, не е завршен. И до кога мислите да ги одолговлекувате 
ваквите развојни програми без да ги реализирате целосно во временската рамка кога 
се предвидени? А да се фалите со трошоци кои што сте ги реализирале за развојна 
програма, која што требало да биде завршена во 2019 година. 

Се надоврзувам понатаму на другата точка да не земам повторно збор за 
развојните програми. Развоните програми ништо ново, се е старо. Дури и не сте се 
потрудиле ништо да смените во образложението кое сте ни го пуштиле како 
советници. Голем дел се и coy-paste работи. Развојна програма 2020 Стара чаршија, 
Развојна програма 2021 Стара чаршија 50.000 денари биле предвидени и во 2020 
година, меѓутоа, не реализирани, сведоци сме дека пред неколку дена, пред две 
недели можеби кога беше претходната седница, ги дислоциравте овие 30.000.000 
денари, кои што беа предвидени за 2020 година со образложение дека не треба сега 
да се работи во Ковид пандемија, а од друга страна сега гледаме дека велите ќе ја 
стартувате наредната година од 2021 година, повторно План за реализација Стара 
чаршија. Исто така базен „Точила“ нереализиран проект од претходната година, 
повторно се најдува во развојната програма за 2021 година со таа разлика што 
минатата година сте имале предвидено двегодишна развојна програма, ама била 
2020-2021 година во висина од 120.000.000 денари по 50.000.000 за 2020 година, 2021 
година 70.000.000 денари. Сведоци сме на претходната седница дека со Ребалансот ги 
дислоциравте и тие 50 милиони денари за сега повторно да видиме дека го ставате 
базенот. Базенот во развојна програма, овој пат со тригодишна рамка за реализација и 
со повеќе средства. Ако минатиот пат сте предвиделе 120.000.000 денари, сега 
предвидувате 140.000.000 денари. Исто така за градинката во „Точила“ предвидена 
беше и во 2019 година не реализирана, дислоцирани средства за сега повторно да 
видиме copy-paste развојна програма која што навидум не и се гледа добро дека ќе 
биде реализирана. Со таа разлика повторно како претходниот проект има 
проширување на времената рамка од 3 години, меѓутоа има и проширување на 
износот на средства како што сте го планирале во 2019 година вкупно да биде 
110.000.000 денари, сега предвидувате 133.491.000 денари. Јас сметам дека се гледа 
популизмот кој треба да говодите оваа наредна година. Предвидувате проекти со 
поширока времена рамка иако не знаете наредната година после локалните избори 
како и кој каде ќе се позиционира. Сметаме дека на овој начин барате можности како 
да испумпувате средства од граѓаните кои што нема да бидат наменски искористени. 
Толку од мене. Благодарам. 

И уште за другата точка која што беше за ФК „Победа“, сакам да го прашам еве 
и Градоначалникот до каде е постапката со „Победа“ затоа што, ако добро се сеќавам, 
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имавме и точка каде што на претходните седници на Совет, со што се обврзавме како 
Општина Прилеп дека ќе го превземеме клубот ФК „Победа“. Ме интересира до каде е 
таа постапка? Благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   
Ви благодарам г-ѓо Стерјовска – Локвенец. Дали некој друг се јавува по однос 

на овие три точки? 
 
ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ: 
Ако нема јас сакам да одговорам. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   
Повелете г-дине Градоначалник Илија Јованоски. 
 
ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ: 
Благодарам Почлитуван Претседател на Совет, почитувани Советници на 

Општина Прилеп, почитувани гости и медиуми доколку има присутни на оваа седница 
на Советот на 49-тата седница на Советот на Општина Прилеп, 

Јас би сакал малку да образложам и да дополнам некои работи, кои што беа 
спомнати од Претседателот на Комисијата за финансирање и буџет. Само да кажам 
дека еве ќе одговорам по ред за развоните програми. Развојната програма, сите 
развојни програми од минатата година беа двегодишни 2020-2021 година. Цените што 
беа кажани и за детската градинка и за затворениот базен беа апроксимативни затоа 
што тогаш се правеа идејните проекти на двата проекти. Исто така беше и за Старата 
чаршија, ама за Старата чаршија она што било предвидено од проектантите од 50 
милиони денари, така и се оствари апромаксивниот дел и после направената 
проекција на Старата чаршија е од прилика 50 милиони денари. Што се однесува на 
градинката, градинката беше во двогодишната програма 2020-2021 и 
апрокцимативниот дел беше 110 милиони денари. Но ви кажав во идејниот проетжкт, 
но кога се направи основниот проект и кога се направи предмер-пресметката и овој 
извештај од проектантите кои што ја проектираа градинката, таа цена изнесува 133,5 
милиони денари. Тоа е проектанска цена што можеби нема да биде дефинитивно и 
конечна. Ама ние мора да излеземе со таа цена затоа што тоа е еден од условите за да 
се направи јавната набавка мора да биде проектантната цена, да ја имаме таа цена, 
сумата  на средства да ги имаме на располагање. И оваа година беа 45 милиони 
денари и одма да кажам дека дозволата за градба за детската градинка ја имаме, ние 
требаше да ја направиме јавната набавка оваа година, т.е овој месец пошто имаме 
одобрение за градба. Ама една од причините е од формално правен аспект ако 
реализацијат ана јавната набавка, пошто е при крај на оваа година, ако има некои 
жалби и поплаки до второстепената комисија за јавни набавки, тогаш завршницата на 
тој тренд би бил во наредната година што не можеме овие сите средства, 
економистите тоа го знаат, овие средстваод 45 милиони денари да ги искористиме. И 
од тие причини јавната набавка за детската градинка ќе биде во почетокот на месец 
јануари. И одма да напомнам дека една мала корекција на Претседателот на 
Комисијата за финансирање и буџет. Изградбата на детската градинка ќе биде да се 
почне во јануари јавната набавка, а завршницата и изградбата на градежните работи 
да биде до крајот на 2021 година, а исплатата 2021,2022 и 2023 година. Што се 
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однесува до покриениот базен исто така беше двогодишна програма 2020 и 2021 
година од кои што беа 2020 година 50 милиони денари, а 70 милиони денари од 2021 
година. Ама гледајќи ја целокупната ситуација што се случи оваа непредвидено, ние 
лани кога го правевме буџетот за реализација на развојните програми, ниту мислевме, 
ниту очекувавме дека ќе имаме пандемија и дека не можеме да ги реализираме сите 
приходи на Буџетот на Општина Прилеп. Знаете дека се зголемија субвенциите на 
трите јавни комунални претпријатија во нашиот град. Приходите се намалени 
драстично и од тие причини за да не земаме дополнителни средства во име на 
задолжување и направивме и покриениот базен да биде тригодишна програма значи 
2021, 2022 и 2023 година со тоа што плаќањето ќе биде по 1/3 значи 46 кома нешто 
милиони денари, а изградбата да биде завршена до кјајот на 2021 година. Тоа е 
нашата заложба, тоа е нашиот план и сигурен сум дека тоа ќе биде така. И што се 
однесува за Старата градска чаршија и таа беше двогодишна програма 2020-2021. 
Цената остана иста 50 милиони денари. Во договр со граѓаните, со сопствениците на 
рестораните, кафичите, бутиците во нашиот град, две, три средби имавме каде што 
нивната заложба беше да не се прави есенва, евентуално најдобро е да се прави на 
почетокот на наредната година заради тоа што и пандемијата делуваше на нивниот 
буџет и од тие причини одлучивме да и самата градска чаршија се направи во идната 
година, јас верувам да и по нашиот договор, да кажам со сопствениците на овие 
стопански субјекти, да биде на почетокот на идната година март – април и да заврши 
во 2021 година. А плаќањето да биде двдгодишно 2020-2021 и 2022 година. Ова е 
ашиот план и мислам дека ќе го реализираме во целост. Јас сум убеден дека во 
наредната 2021 година ќе бидат направени овие крупни капитални објекти што ќе 
бидат во интерес на граѓаните на Општина Прилеп. И уште нешто прашањето беше до 
каде е постапката со ФК „Победа“. Ние на една од минатите седници донесовме, 
уствари вие како советници донесовте одлука да Општината го превземи ФК „Победа“. 
Во консултација со правните лица со правната служба од Општина Прилеп ми беше 
сугерирано дека можеби не е добро да го прави тоа Општината и дека ретко нема 
такви општини кои што презеле акционерски друштва и за да не биде тоа така и за да 
не направиме грешка, одлуката можеби треба да ја ставиме во мирување или да ја 
преправиме и добро е што го кажавте ова прашање. Мојата заложба ќе биде ако тоа го 
направат акционерите, акционерите се тие што управуваат со ФК „Победа“, мојот 
предлог ќе биде до акционерите тоа да го дадат на граѓаните. Геаѓаните да бидат 
акционери практично на ФК „Победа“. Акционерите т.е стопанските субјекти кои се 5, 
сите имаат по 20 % имаат дадено согласност ми кажаа а тоа беше мојата сугестија, а 
ова не мора да се оствари, тоа не е ни наша надлежност да го дадат ФК „Победа“ на 
граѓаните на Општина Прилеп, а тие раковдат, финансираат, а до овој момент се нема 
тоа случено. Ние минатиот пат кога дававме согласност како Совет на Општина Прилеп 
за „Победа“ беа издвоени 2 милиони денари, беа исплатени 1.500.000 денари и сега 
само ги дополнуваме тие средства. Благодарам. Ако има прашања повелете.  

 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   
Ви благодарам г-дине Градоначалник Илија Јованоски. 
Дали некој друг се јавува за збор? 
Ирена Стерјовска – Локвенец, имате право на реплика, да повелете. 
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ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
Најпрво ќе потенцирам дека не добив одговор од Градоначалникот и од 

службите до каде е со изградбата за реконструкцијата на мостот кај Сточни пазар, за 
тоа не добив одговор. И ќе сакам малце да дискутирам околу последново што го 
дискутираше и Градоначалникот Илија Јованоски. Морам да констатирам со жалење 
зошто ви е потребно толку време со месеци, незнам дали е година, можеби се во 
прашање само месеци да дојдете да го апсолбирате истотото што ние сме го кажувале 
добронамерно на седница каде што повеќе од ва часа можеби дискутиравме токму 
тогаш, ако добро се сеќавам,  баш на оваа точка за ФК „Победа“ не сакавте да не 
слушните значи нашето разумно размислување, зошто не е добро тоа што го правевте 
тогаш, за што вашето мнозинство донесе таква одлука за ФК „Победа“. Зошто беше 
потребно да асистирате на нешто кое што нема да можете да го реализирате и без 
дополнително правна поддршка дали тоа е издржливо и дали е добро тоа за 
Општината. Па вие во тој момент, ако јас добро се сеќавам,а се сеќавам, дека немавте 
ниту информации колку има обврски ФК „Победа“, колку кошта една сезона на ФК 
„Победа“, колку во иднина ќе ве кошта. Какви ќе бидат плановите без такви прецизни 
одговори, тргнавте во постапка да го преземате клубот. Многу ми е жал што толку 
време треба со месеци за да дојдете да го апсолвирате нашето размислување реално 
во интерес и на „Победа“, во интерес и на Општината дена не беше не беше таа одлука 
која што ја инсистиравте тогаш да ја донесете. Ако добро се сеќавам јас и моите колеги 
од мојата советничка група инсистиравме и водевме долги разговори на оваа тема, 
меѓутоа, тогаш не сакавте да бидеме слушнати кога денеска еве го поставувам едно 
спонтано прашање еве до каде е ФК „Победа“, постапката, вие велите веројадно ќе 
осстани на стен бај таа постапка, или ќе треба ние сега да ја стопираме како советници 
сега одлуката. Зошто треба да одиме напред – назад кога едноставно треба само 
добро да се слушаме и да не разберете дека и ние зборуваме во интерес на 
Општината и на граѓаните. Не зборуваме за партиски и политички поени поготово кога 
поготово, еве како што е ситуацијава,  станува збор за спортот. Толку од мене. 
Благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   
Ви благодарам г-ѓо Стерјовска - Локвенец. Повелете г-дине Градоначалник. 
 
ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ: 
Јас заборави пошто беа прашања. Почитувана советничке Локвенец јас мислам 

дека немате појдено како советничка и како сограѓанин да поминете кај мостот кај 
Сточен пазар да видите до каде е, а би требало како добро заинтересирана и добро 
упатена советничка да појдете да видите до каде е мовчето кај Сточен пазар. Тоа е 
мост вистински и е направен, во завршна фаза е, така да за многу кратко време ќе биде 
ставен во функција. И би сакал да појдете да видите за да бидете уверени за да видите 
дека е направен мостот. Благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   
Ви благодарам г-дине Градоначалник. Дали некој друг се јавува за збор? 

Повелете г-дине Звездакоски. 
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ДРАГЕ ЗВЕЗДАКОСКИ: 
Добар ден на Претседателката, Градоначалникот, советниците и сите учесници 

во оваа седница на Совет. 
Во однос на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот заклучно со трет 

квартал сакам да кажам одредени работи. Заклучно со 30.09.2020 година, Буџетот на 
Општина Прилеп, зборувам за Основниот буџет. Претседателот на Комисијата ги даде 
основните показатели во излагањето, јас само на некои поспецифични работи ќе се 
задржам. Основниот Буџет на Општина Прилеп заклучно со 30.09. ја задржа својата 
ликвидност и солвентност од следниве причини. Заклучно со 30.09.2020 година ако ги 
споредиме извештаите К2 ненамирени обврски, вкупните ненамирени обврски на 
Општина Прилеп заклучно со 30.09. е 27.617.000 денари од кои што 2,5 милиони 
денари се однесуваат кон доверителот „Сејна фас“ по основ на изградба на локален 
пат за Волково – Прилепец и Манастир „Св.Никола“, каде што Општина Прилеп го 
плати својот дел тоа е делот обврската за ДДВ-то во износ од 6.659.000 денари, а 
остатокот се пари кои што треба да ги финансира со Договор Агенцијата за финансика 
поддршка на земјоделието и руралниот развој. Постапката за контрола над 
изградениот објект е во постапка и до крајот на годинава парите ќе бидат префрлени 
од Агенцијата за финансика поддршка на земјоделието, а ние ќе ги исплатиме кон 
добавувачот. Кога таа обврска ќе ја одземиме од вкупните расходи остануваат обврски 
од 7 милиони денари. Состојбата на слободните парични средства со состојба на 30.09. 
е 12.960.000 денари тоа значи дека заклучно со 30.09. кажав дека Општина Прилеп 
била ликвидна и солвентна и редовно ги извршувала преземените обврски. Во однос 
на реализираните капитални расходи сакам да назначам неколку работи. Прво 
капиталните расходи во износ од 144.648.000 денари или со учество од 38,43 % во 
однос на вкупно реализираните расходи на Основниот Буџет од 341.560 денари се 
како што кажа и Претседателот досега на највисоко остварување. Сакам да нагласам 
дека вака остварените капитални расходи за овој период се дистрибуирани во повеќе 
капитални програми и проекти. Ќе нагласам поединечно конкретно. За изработка на 
проектна документација за градинка, базен Стара чаршија и останати проекти 
исплатени се 2.050.000 кон ЈП за ПУП, изградба на јавно осветлување 2.848.000 денари, 
за асфалтирање на улици и локалнми патишта во општината, изградба на тротоари, 
тампонирање на улици и локални патишта, крпење на ударни дупки  и нивелирање на 
шахти. Реализирани се расходи од 65.462.645 денари за реализирање на Капиталната 
развојна програма реконструкција на булевар и реконструкција на дел од улица 
„Прилепски бранители“ кон добавувачите  „КГ“и „Изофаст“  реализирани се расходи 
од 25.049.491 денар. За реализација на проектот изградба на мост на ул.„Трајко 
Николоски“ реализирани се расходи од 13.468.518 денари. Притоа за изградба на 
системи за изведување на отпадни води и подготвување на проекти реализирани се 
9.647.000 денари. За капитални субвенции кон ЈКП „Водовод и кализација“ пардон ЈКП 
„Комуналец“ 1.800.000 денари. За капитални сувжбвенции кон ЈП за ПУП, по однос на 
обврските преземени за набавка на автобуси за градски превоз 15.000.000 денари. За 
изградба и реконструкција завршени работи на Стадионот „Гоце Делчев“ 3.884.885 
денари и за изградба на инфраструктура на улица „Димче Антулески“ во делот каде 
што се планира изградбата на детската градинка и покриениот базен, за овој период 
реализирани се 972.542 денари. Значи не се направени капиталните расходи само за 
булеварот, него дистрибуирани се во повеќе развојни програми, односно капитални 
проекти и развојни програми. Тоа би сакал тоа посебно да го назначам. Притоа сакам 
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да напоменам дека и преземените обврски по основ на двете кредитни линии 
одпретходниот период за изградба на влезот од ЛУК ОИЛ до раскрсницата со 
„Солидност“ во Кварталниот извештај исплатени се преземените обврски по основ на 
рати преземените рати и камати по тие рати. Толку би имал по однос на Кварталниот 
извештај. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   
Ви благодарам г-дине Звездакоски. Дали некој друг се јавува за збор? 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Јас реплика ако може за градоначалникот.  Ме слушате. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   
Ве слушам, ама сега некако после дискутант пак да се навраќаме на 

Градоначалникот, пак ја нарушуваме процедурата. 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Јас се јавив за збор меѓутоа не ме слушнавте 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   
Добро повелете 2 минути репрлика. Проданоски така. Бидете понастојчиви 

уште еднаш, два пати, три пати викајте за да не правиме вакви пропусти. Повелете г-
дине Проданоски. 

 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Јас можам да си го искористам и правото на збор по овие точки е сега 

користам реплика за да го скратиме времево. Инаку се јавувам за да го искористам 
моево советничко право за да зборувам по овие точки ме испровоцира изјавата од 
Градоначалникот. Имено на 36-та седница одржана на 26.12.2019 година, како точка 
на дневен ред и тоа 12-та дадено е: Предлог-Одлука за отпочнување на постапка за 
преземање на ФК „Победа“ – Прилеп во сопственост на Општина Прилеп. Тогаш и 
процедурално реагиравме да се трни точката од дневен ред затоа што пред една 
недела беше дадена без ниту еден материјал пропратен. И сега за по една година 
скоро без неколку дена Градоначалникот вика не било тоа правно издржано. Ние таму 
потрошивме едно добри 2 сати да зборуваме по однос на точката и да се убедуваме 
дека не е во ред да го ставаме Советот во ситуација да донесува некои одлуки, па сега 
да слушниме од Градоначалникот од извршен орган да вика вака, па ќе го собери 
Советот советници 15, ќе гласаме контра одлука, односно Општина Прилеп нема да 
може да ја преземи затоа што не е правно издржано. Е сега го прашувам 
Градоначалникот како можеше и да бара од Советот, односно од неговите советници 
да гласаат за ваква одлука, за да не не послуша нас како и редовно мислам и да ја 
донесе одлуката неиспитана, невидено теренот да се научи, има правни служби таму 
што работат во негов интерес и тогаш да се истрча со популистичка метода и ќе ја 
спасам „Победа“ в година ќе биде незнам каде во Европа, во Шпанија незнам шо. Тоа 
е една работа, друга работа. Носите сега развојни програми за 3 години на крајот на 
вашиот мандат, односно во последната година од вашиот мандат. Прашувам зошто 
ова не го направивте на почетокот на вашиот мандат да си дадете време овие 3 години 



18 
 

да ги реализирате сите овие проекти, а не сега да се доведуваме во ситуација на крајот 
на вашиот мандат. Неизвесно е кој следната година ќе биде ваш наследник. Вие ќе му 
оставите товар. Ќе почнете можи нешто од градежните активности, меѓутоа, како што 
одиме вака се сомневам. Дај Боже да го видиме светлото на денот на градинката. Ова 
со базентов ми е чист нон сенс. Не сте направиле една добра анализа. Че ве вратам пак 
назад на една од првите седници кога вие како нов Градоначалник дојдовте и рековте 
проектот за решавање на сообраќајниот метеж со мост „Табана“ не чини ми кажа еден 
машински инжинер мој добар пријател ми даде милење дека рој нечини и проект од 
2,5 милиони денари не чини. Што направивме? Нити парите ги има, нити мостот го 
има. Така и со овие програми што ги предвидувате сега во неколку години да се 
равојни, в година изборна програма нити ќе може ќе не фати изборен период, ќе се 
закочат градежни активности, не може нема да можете нити тендери да распишувате, 
нити ништо. Само вака популистички ја развлекувате работата. Мене ми е искрено 
жал, имавте цели 4 години да земите и да ја направите таа градинката од што е за 
општ интерес. По 4 години не знаеме и ние што ќе ни се случува во градов. Сведоци 
сме на голема депопулација, односно иселување на граѓанството и намалување на 
природниот наталитет. Вие и на таа основа и како партија дојдовте на власт дека 
младите заминале. Еве ќе направиме градинка од 2,5 милиони евра. Ако дојдиме во 
ситуација градинката да остане празна.  

 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   
Бидејќи беше реплика ве молам внимавајте на времето.  

 

ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 

Еве завршувам. Само уште реченицава. Беше добро, имаше добра подлога 

ние како општина еднаш за секогаш да направиме една стратегија кај сакаме да ни 

оди оваа општина. Сите сакаме во Европа, а сите само паушално и дневно политички 

работиме овде. Парите се трошат од гражаните само за некои популистички проекти. 

Ви благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   
Ви благодарам г-дине Проданоски. Дали некој друг се јавува за збор? Уште 

едаш прашувам дали некој бара збор? 
 
САМИ АЈДИНИ: 
Градоначалникот нека одговори па после јас. 
 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   
Повелете. 
 
ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ: 
Ќе бидам краток неќам да се расправаме околу овие сите проекти, околу она 

што ќе се случувало по 3 – 4 години инезнам.. Само да спомнам дека вие како партија 
3 мандати ја ветувавте градинката. Јас мислев дека има маркица за да се направи 
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градинка. Ниту имаше маркица, ниту имаше градинка. Мораше да се смени Деталниот 
урбанистички план  што не оди така лесно. Вие знаете колку време треба да се смени 
Деталниот урбанистички план за кој требаше да се направи проект и оваа година сите 
знаеме што се случи значи со пандемијата. Тоа е причината, никаков популизам 
никакво.... околу задолжувањето уште да ви кажам дека со моето доаѓање, сите 
знаеме, кажав јавно и сите имавте документација како советници, со моето доаѓање 
Општина Прилеп беше задолжена во тој момент на моето примо-предавање со 
минатиот градоначалник 202 милиони денари. Јас ве убедувам со моето заминување 
ако заминам во 2021 година, нема да има Општина Прилеп повече од таа сума од 202 
милиони денари, колку што беше задолжена. Така да не берете многу гајле дека 
Општината ќе биде позадолжена од времето кога што вие бевте на власт. Ви 
благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   
Ви благодарам г-дине Градоначалник Илија Јованоски. Сами Ајдини се јави за 

збор пред вас г-ѓо Стерјовска – Локвенец. Повелете господине Сами Ајдини. 
 
САМИ АЈДИНИ: 
Ви благодарам почитувана Претседателке, почитувани колеги, 
Во однос на времето кое што ни е кратко, а можеме и да прекинеме во кратко 

време. Јас само многу на кратко врз основа на програмите кои што ср тавојни, а кои 
што ги гледам као 3 програми. Тоа се Старата чаршија, базеот и градинката. Можам да 
констатирам дека како град како Општина која што е една од поголемите во 
Македонија би требало да има поголеми развојни програми во делот каде што е за 
домувањето и во делот на образованието. А врз основа на пандемијата која што сега ја 
имаме во здравството би требало да размислуваме многу повеќе во делот на 
капацитетите, во делот на развојот на здравството итн., тоа не го видов. И уште една 
гранкакоја што не ја гледам во делот на културата, а сепак во 2019-2020 година во 
делот на Културната програма како во делот на капитални или во делот на расходи. 
Сите знаеме дека културните манифестации, културната дејност не се одвиваше и сите 
тие средства кои што јас мислев дека би биле добро исо Ребалансот кој што го 
поминувавме, претходно разговарав тие средства да се пренаменат или да бидат во 
делот на капитални расходи за 2021 година каде што навистина граѓаните ќе имаат 
корист. Во делот ана .... Драги Звездакоски објасни добро како раководител во 
Секторот за финансии и токму тој дел сакав да го прашам. Каде и во кој дел се 
расходите и токму до каде е состојбата на Буџетот? Најмногу сакав да прашам во делот 
затоа што сите бевме свесни и знеме колку улици се асфалтираа, кои улици се 
асфалтираа, кои улици останаа, кои улици се предвидени да се асфалтираат, каде е 
предвидено точно да се прави водовод и канализација, каде е точно да се прави парк, 
каде е точно да се дополнат моделот на градинките. Моделот на училници можеби во 
некое училиште затоа што сепак ја знаеме состојбата каде се наоѓаме. Иверував дека 
ќе слушнев многу повеќе од предлагачот за капиталните расходи и за старата чаршија. 
Градоначачникот ни објасни дека бил во разговор со лицата кои што се сопственици 
или незнам кираџии итн., вршат некоја дејност во старата чаршија, но дали моѓеби 
подобар приоритет би било да им се помогне на тие луѓе затоа што во време на Ковид 
19 тие навистина немаат добра економска заработувачка. Тие луѓе зависат сепак од 
дневниот промет, имаат расходи во делот на кирија, имаат расходи во делот на 
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вработени лица итн. Дали во тој дел нешто се испланирало, се договорило и незнам, а 
во делот за изградбата на базентот навистина јас додека се прашувам и додека моето 
мислење би било дека не е време на изградба на тој проект на тој капитален проект 
кој што многу го го чекавме и за кој многу време ете се зборува за тој, затоа што ние 
имаме веќе непредвидена состојба во Прилеп каде што секој ден се повеќе и повеќе 
бројот ни се зголемува, а имаме многу поголеми потреби и приоритети во делот на 
здравството, Мислев дека тука ќе сакам да слушнам најмногу шти предвидуваме, што 
ќе превземеме како еден од чекорите што ги направи Општината преку „Водовод и 
канализација“ да се инсталира незнам кислороден канал, или незнам вода итн., а се со 
цел да им се помогне на јавните здравствени установи.Фала. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   
Ви благодарам г-дине Ајдини. Дали некој друг се јавува за збор? Повелете г-ѓо 

Стерјовска – Локвенец. За што се јавувате, реплика, збор за што се јавувате. 
 
ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
Реплика на Градоначалникот. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   

Ама реплика на Градоначалникот, Градоначалникот само даваше одговор на 

г-динот Проданоски. Не моѓете, ама реплициравте еднаш на Градоначалникот. 

 

ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
Имам право и на контра р.еплика 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   

Ајде кратко контра реплика и тука завршувате по однос на излагањето на 

Градоначалникот. 

 

ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
Прво морам да констатирам дека вие како Градоначалник на Општина 

Прилеп и како локална власт повеќе сакате да зборувате за ланскиот снег отколку за 

сега што се случува и да имате визија за она што би се случувало во наредниот 

период и тоа е всушност разликата како политички партии кои делувале во рамките 

на Советот на Општина Прилеп. Ќе почнам од она последното што го кажавте дека 

најверојатно вие ако замините или ако не замините, нема да ја оставите Општината 

толку задолжена колку што била од ВМРО – ДПМНЕ, но сепак сакате да констатирате 

дека ќе биде нарушена солвентноста на Општината Прилеп, но не толку колку што 

била задолжена во време на ВМРО – ДПМНЕ и покрај тоа што морам да констатирам 

дека она што го напоменувавте уште на почетокот кога станавте Градоначалник, 

излегувавте на бројни прес конференции кога велевте дека Општина Прилеп е 

презадолжена, сепак можеме да констатираме дека од Извештајот кој што излезе од 

Министерството за финансии за задолженост на општини на ниво на Република 
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Македонија, Општина Прилеп не беше ниту во првите 20, ако не се лажам, нити во 

првите 30 општини на презадолжени општини. Тоа беше официјален Извештај на 

Министерството за финансии кој што треба да ни биде репер за тоа како се движиме 

во кои рамки на задолженост како општини. А од друга страна кога зборувавте за 

идејното решение за Развојната програма за базен да констатирам дека немате 

добра консолидација со структурите од секторот за финансии затоа што не на оваа 

седница за Комисија за финансирање на претходната седница кога го разгледувавме 

ребалансот кога се релоцираа средствата од Развојата програма за базен она што 

беше образложено од представникот на Секторот за финансии всушност и 

раководител беше дека образложението на Проектот сеуште се наоѓа во некое 

идејно решение и затоа сега не се потребни да стојат на таа ставка тие 50 милиони 

денари додека образложението кое што во овој момент го слушнавме од вас 

Градоначалник е дека сепак има и Проект и сте знаеле веќе и колку кошта итн. И 

други ставки и очигледно мора да заклучиме дека немате добра консолидација со 

Секторот за финансии затоа што пред две недели кажаа дека сеуште тој проект се 

наоѓа на почеток на идејно решение, а додека вие овдека кажувавте дека имате и 

основен проект и финансиска конструкција итн. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   

Бидејќи е контра реплика внимавајте на времето. 

 

ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 

Завршувам крај. Спомнавте за Мовчето дали сум поминала или не сум 

поминала. Господине Градоначалник поминаа годиана дека од кога во декември јас 

ви го поставив кога ја дискутиравме Завршната сметка, ако добро се сеќавам, на 

Општина Прилеп. Ви го поставив прашањето до каде е реализацијата на мостот 

Сточен пазар, а вие ми рековте дека до крајот на декември дека ќе биде завршен. До 

крајот на декември тој фамозен или незнам како париски од 500.000 анекс договор 

со проширување на финансиски конструкции. Пошто еве повторно е кај на нова 

година, крај на уште една година, а не е во финале и мојот и.... 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   

Благодарам г-ѓо Ирена Сретјовска – Локвенец истекува времето. Г-ѓо 

Локвенец јас сум тука процедурите да течат како што треба ви благодарам. 

 

ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 

Не ми број Претседателке време оти не можам да следам. Техничките 

служби нека ни го овозможат и тоа да можеме да го следиме. Градоначалнков не 

сака да зборува за грешката која што ја направија со „Победа“. Го избегна вешто 

одговорот. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   

Г-ѓо Локвенец јас сум тука процедурите да течат како што треба ви 

благодарам. Јас сум тука да следам. 

 

ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 

Ќе не викне 15 членови на Советот да го изгласате. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   

Ви благодарам г-ѓ Стерјовска Локвенец. Дали некој друг се јавува за збор? 

Повелете г-дине Сами Ајдини. По однос на точките не можете да се јавите. Кажете ми 

што ќе биде вашево сега. 

 

САМИ АЈДИНИ: 

Еве нека биде процедурално, еве на Ирена ќе и зборувам ќе ја искористам. 

Да процедурално на Ирена еве за спортот. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   

Кај јапрекрши процедурата Ирена во делот на спортот. 

 

САМИ АЈДИНИ: 

Затоа што јас бев во дневна точка кога имаше на Совет јас разговарав и 

зборував на тоа и спомнав еве како надополнување ќе реплицирам за средстватга 

еве во делот на „Победа“. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   

Ќе и реплицирате на Стерјоска во делот за „Победа“ затоа ако процедурално 

зборувате тогаш треба да зборувате по однос на процедурата каде ја прекршивме. 

Аако и реплицирате по однос на она што таа го говореше повелете. 

 

САМИ АЈДИНИ: 

Значи еве реплика нека биде точно на Ирена не мора процедурално. Ќе 

завршам многу кратко затоа што очекував одговор од дел од Градоначалникот затоа 

во процерура се јавував, па ги поставив прашањата чекав или од Драге или од 

Градоначалникот одговор, но еве на Ирена ќе и реплицирам за „Победа“ во делот на 

спортот. Ако гледаме сега овие средсва кои дополнително ќе се доделуваат на 

„Победа“ дали се средства кои што ќе бидат нови средства или се средства кои што 

веќе ги должиме на „Победа“. Од тука прашувам сега дали прекршуваме некое 

правило врз основа на финасирање или ако веќе има акционерско друштво, зошто 

ние ги покриваме тие средства? Затоа што ние воопшто еве ако ме прашувате во 

делот на процеура, ние немаме добиено како советници како тело на Општината 

Извештај од страна на ФК „Победа“, ние немаме добиено каде се потрошени тие 
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пари од ФК „Победа“, ние не знаеме зошто тие пари се трошат на ФК „Победа“, не 

знаеме како опстојува ФК „Победа“, не знаеме кој ја води ФК „Победа“, кој се тие 

акционерски друштва на ФК „Победа“ и кај одат тие пари, затоа што тие пари се сепак 

на граѓаните кои што го полнат Буџетот а ние како советници тоа го гласаме и го 

донесуваме. Тогаш еве вие кажете ми или како Претседател на Совет или Драге 

можеби како раководител на Секторот за финансии. Кажете ми тогаш зошто ние ги 

финансираме. Или овие повторно кои што денеска ќе ги усогласиме 500.000 колку се 

незнам заФК „Победа“ се задоцнети пари, неисплатени пари, нови пари итн. Ви 

благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   

Ви благодарам г-дине Ајдинии сега бидејќи и реплициравте на г-ѓата Ирена 

Стерјовска, процедурата кажува дека таа треба да ви одговори на овие прашања. 

Меѓутоа, ме повикавте мене, го повикавте г-динот Звездакоски, па јас сметам дека 

најстручните  треба да си дадат одговор, а ако е тука сеуште г-динот Звездакоски и 

ако е подготвен во овој момент да даде одговор по однос на овие прашања нека 

повели, а ако не во писмена форма го задолжувам да го извести г-динот Сами Ајдини 

по однос на поставените прашања. 

 

ДРАГЕ ЗВЕЗДАКОСКИ: 

Тука сум. Првото прашање кое што не му го одговорив на Ајдини беше каква 

е состојбата со Буџетот. Значи јас кажав за деветмесечното извршувањена приходите 

и расходите на Буџетот. До крајот на годината ќе ги финишираме капиталните 

проекти изградбата на мостот, реконструкцијата на булеварот улицата „Прилепски 

бранители“ ќе ги реализираме проектите реконструкција на градски стадион и она 

тековно поддршка на ЈКП со субвенционирање на нивните годишни програми и 

тековните трошоци околу комунални трошоци и она што значи редовни активности 

на Општината. Во однос на трите развојни програми зошто се само тие и зошто се 

само толку, јас го кажав и вчера на Комисија, стигнат е буџетскиот циркулар за 2021 

година, ние можеме во Буџетот за 2021 година да планираме 414,5 милиони денари 

наши изворни приходи, односно до тука е лимитот каде што ние можеме да ги 

планираме прихдоте за 2021 година. Од тие причини имајќи во предвид 

долгорочната стабилност и ликвидност на Буџетот на Општина Прилеп се одлучивме 

со Градоначалникот за овие три развојни програми. Притоа како што нагласи 

Градоначалникот за да не го оптеретуваме Буџетот за да не го задолжуваме за еден 

период од година,  година и половина или две, да не посегнуваме по задолжување 

небитно, решивме овие три развојни програми да ги направиме повеќегодишни, 

односно двете се тригодишни што имаме направено анализа каде што Буџетот може 

да го издржи тој товар во наредните 3 години во вкупен износ од 323.591.000 денари. 

Значи овие само три развојни програми согласно на Буџетот. Останатите капитални 

програми и проекти ќе бидат вградени во Предлог-Буџетот кој што вас ќе ви биде 
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достапен како и секоја годиана 5-ти, 6-ти Декември., а за усвојување некаде 25-ти, 

26-ти Декември. Значи ова се само еден дел од проектите до износот од 14,5 

милиони денари плус кон тој максимум ќе го додадеме само уште трансферот по 

основ на ДДВ кој што параметар кон крајот на месец Ноември почетокот на 

Декември, Министерството за финансии ќе го достави за да го планираме. Значи на 

тие 414,5 милиони денари ќе биде и трансферот по основ на ДДВ. Притоа сакам да 

нагласам дека оној вишок на приходи кој што го пренесувавме од 2018 кон 2019 

година кон 2020 година ќе ја немаме таа можност затоа што со реализацијата како 

што кажав претходно на капиталните расходи, најголем дел ќе бидат пренесени и ќе 

бидат за реализирање на овие капитални програми. Овие 144,5 милиони денари јас 

се надевам дека до крајот на буџетската година че достигнат некоја си бројка измеѓу 

190 и 200 милиони денари, сепак највисок во досегашниот период и дека сите оние 

предлози од месни и урбани заедници од вас како советници доставувајте ги до 

Секторот за финансиски прашања, кој што веќе е почнат со активностите за 

изготвување на Буџетот за 2021 година. Во однос на инвестициите реконструкциите 

во образованието значи основното и средното образование со оваа пандемија која 

што зафати, односно неприсуствувањето на нефизичка настава, намалувањето на 

трошоците во однос на загревање, транспортни трошоци за превоз на ученици и 

персонал, успеаја да заштедат значителен дел од средствата. Вие знаете дека пред 2 

недели направивме ребаланс каде што предвидовме само за информатичка опрема 

во основно и средно образование обезбедивме дополнителни околу 20 милиони 

денари за набавка на ајти опрема за наставничкиот кадар и за учениците кои што се 

социјално загрозени кои што ќе добијат поддршка во ајти опрема. А тоа значи дека 

не му недостасуваат средства на основното и на средното образование. Имаме 

даденозначителен дел на согласности кај што се реализираат трошоци од акапитални 

инвестиции, еконструкции и од одржување на згради во основните и во средните 

училишта. Ви благодарам.  

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   

Ви благодарам г-дине Звездакоски уште една минута имаме време и ќе се 

одјавиме и после тоа имате втор линк пуштено на вашите мејлови, очекувам до 14 

часот сите да бидете повторно уклучени. Повелете г-дине Звездакоски. 

 

ДРАГЕ ЗВЕЗДАКОСКИ: 

Во однос на дополнувањето што се однесуваше на Одлуката за доделување 

на средства на ФК „Победа“, Комисијата за финансирање и Буџет кога ги доделува и 

разгледува средствата по повикот кој што Општината го распишува должни се сите 

невладини организации, спортски клубови да дадат отчет за претходнат година каде 

ги потрошиле средствата. Јас се надевам дека Комисијата ги имала на разгледување 

сите документи каде „Победа“ ги потрошила 2019 година дадените 2 милиони 

денари и одлучила да му додели милион и половина и со овие 500.000 денари да ја 
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заокружиме финансиската рамка која што беше поддршка и во минатата година, 

односно 2 милиони денари. Тие не се големи средства, мислам дека се стандардни и 

не отстапуваат од изминатиот период и Општината не презела дополнителни 

обврски кон ФК „Победа“. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА:   

Ти благодарам Звездакоски, продолжуваме значи сега се исклучуваме. 

Имате втор линк на вашиот меил во 14 часот очекувам сите да бидеме повторнио 

уклучени. Благодарам. 

 

(Продолжение од вториот линк) 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Пошто повторно се уклучуваме ќе почекаме уште 2 минути да се уклучат 

сите, а после ќе провериме по списокот кој е присутен. 

Продолжуваме да провериме кој е присутен. Еленче Ташковска тука, 

Лулијана Цековска тука, Зорица Кочоска тука, Светлана Велеска, Светлана Велеска,  

Тони Камчески тука, Никола Багески тука, Елизабета Сурлаџија тука, Адем Мамудоски 

тука, Валентин Божиноски тука, Александар Чапкуноски тука, Жарко Северкоски тука, 

Хари Шојлески тука, Кире Тинтоски тука, Ивона Кузмановиќ тука, Александар 

Китаноски тука, Дејан Проданоски тука, Борче Јовчески тука, Ирена Стерјовска – 

Локвенец тука, Кирил Ѓорѓиески тука, Јулијана Силјаноска тука, Виктор Здравески, 

Виктор Здравески, Адријана Ристеска тука, Винета Лозаноска, тука, Никола Габроски 

Никола Габроски, Сами Ајдини тука, Кети Бикоска ,тука, Светлана Велеска, и Борче и 

Виктор тука беа, ајде замолувам од советничката група на ВМРО да ги исконтактира 

некој до кај се. Габроски тука е сега. Еве и Борче се вклучува тука е и Светлана 

Велеска тука е, Светле микрофонот уклучи си го. Борече се уклучува тука е добро, 

Бидејќи добив информација Виктор дека е на час. Застанавме кај г-динот Звездакоски 

даде одговор на прашањата на г-динот Ајдини. Дали некој друг се јавува за збор по 

однос на трите точки кој што ги разгледувавме. Дали ме слушате добро? Во однос на 

трите точки дали некој се јавува за збор? 

Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот секој 

поединечно, да се изјаснат, 

Кој е „за” усвојување на Квартален Извештај за извршување на Буџетот на 

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

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, 

Светлана Велеска „за“, Тони Камчески „за“Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија 

„за“, Адем Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски 

„за“,Хари Шојлески „за“, Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски„за“, Ивона 

Кузмановиќ „за“, Александар Китаноски „за“, Дејан Проданоски „воздржан“, Борче 
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Јовчески не го гледам уклучен, Ирена Стерјовска – Локвенец „воздржана“, Кирил 

Ѓорѓиески „воздржан“,  Јулијана Силјаноска „воздржана“,  Адријана Ристеска 

„воздржана“,  Винета Лозаноска, „воздржана“, Никола Габроски „воздржан“, Сами 

Ајдини „за“, Кети Бикоска „воздржана“. 

15 членови на Советот гласаа “за” и 8 “воздржани”.   

Констатирам дека со 15 гласови “за” и 8 “воздржани”, Кварталниот извештај 

е усвоен. 

Кој е „за” усвојување на План на развојни програми на Општина Прилеп за 

2021 година?  

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, 

Светлана Велеска „за“, Тони Камчески „за“,Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија 

„за“, Адем Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“,Жарко Северкоски „за“,“,Кире 

Тинтоски„за“,Ивона Кузмановиќ „за“, Александар Китаноски „за“, Дејан Проданоски 

„против“, Борче Јовчески не го гледам уклучен, Ирена Стерјовска – Локвенец 

„против“, Кирил Ѓорѓиески „против“,  Јулијана Силјаноска „против“,  Адријана 

Ристеска „против“,  Винета Лозаноска, „против“, Никола Габроски „против“, Сами 

Ајдини , Кети Бикоска „против“, Александар Чапкуноски „за“. 

14 членови на Советот гласаа “за” и 8 “против”.   

Констатирам дека со 14 гласови “за” и 8 “против”, Одлуката е усвоена 

 

Кој е за усвојување на Одлука за доделување на средства на ФК„Победа“ – 

Прилеп, молам да се изјаснеме поединечно. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, 

Светлана Велеска „за“, Тони Камчески „за“,Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија 

„за“, Адем Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски“за“ 

Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски„за“,Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 

Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Ирена Стерјовска – Локвенец „за“, Кирил 

Ѓорѓиески „против“,   Јулијана Силјаноска „за“,   Адријана Ристеска „за“,  Винета 

Лозаноска „за“,  Никола Габроски „за“, Сами Ајдини  „за“ и Кети Бикоска „за“.  

22 членови на Советот гласаа “за” и 1 “против”.   

Констатирам дека со 22 гласови “за” и 1 “против”, Одлуката е усвоена 

 

                По ПЕТТАТА и ШЕСТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за усвојување на 

Финансиски план на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп за 2021 година; и 

- Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското 

работење на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, за период од 01.07.2020 година до 30.09.2020 

година, пред да отворам претрес, го најавувам  претседателот на Комисијата за 

финансирање и буџет, г-дин Александар Китаноски да поднесе извештај по однос на 

овие точки: Повелете г-дине Китаноски. 
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АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Благодарам Претседателке, Комисијата за финансирање и буџет на вчерашната 

седница го разгледа и Финансиски план на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп кој се однесува 

за 2021 година. За наредната година ова ЈКП има планирано приходи од 194,4 милиони 

денари. Во врска со Тримесечниот извештај на ова ЈКП за третиот квартал од оваа 

година остварени се приходи од 45,5 милиони денари, а трошоците во овој период се 

на износ од 47,2 милиони денари. Сепак ова е само Квартален извештај и конечните 

финансиски показатели ќе ги маме на крајот од оваа фискална година. Комисијата за 

финансирање и Буџет на членовите им предлага да биде усвоен и Финансискиот план 

на ЈКП „Комуналец“ за 2021 година, како и усвојување на Одлуката за овој тримесечен 

извештај. Ви благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ви благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по точките. Дали некој од 

членовите на Советот бара збор? 

 

НИКОЛА ГАБРОСКИ: 

Јас имам прашање. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Повелете г-дине Габроски со ред. 

 

АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 

Процедурално Претседателке. Да провериме дали имаме представници по 

материјалите. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ви благодарам мислам дека имаше пријавено представници Снежана 

Николова. Ви благодарам. Извинете г-дине Габроски, повелете. 

 

НИКОЛА ГАБРОСКИ: 

И јас истото ќе прашував дали не следат. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Видов дека има присуство, а добро е да провериме. Повелете. 

 

НИКОЛА ГАБРОСКИ: 

Јас нема да зборувам конкретно ни за Финансискиот план ни за 

Тромесечниот извештај. Само на едно прашање, имам реакција на голем број на 

граѓани дека и за две неплатени сметки добиваат посебни црвени опомени и после 

нив следи судска или извршна исправа. Дали сметаат дека во фирмата, односно во 
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јавното претпријатие дека е во ред во оваа ситуација за две или три неплатени 

сметки да се покренуваат такви обврски и да се даваат дополнителни товари на 

граѓаните кои и онака баш не се во можност редовно да си ги сервисираат своите 

обврски. Се знае дека побарувањата застаруваат за година дена. Сметаат и сметам 

дека црвените, пошто сметам дека прво треба да има жолта опомена, па потоа 

црвена опомена како истекува годината да добиваат црвена опомена, а за две 

неплатени сметки мислам дека е создавање притисок во оваа ситуација од кој што 

сите бараме излез, а фирмата, односно поретпријатието сака на овој начин под некој 

притисок да собере дополнителни средства. Која е намерата? Прашањето ми е.  

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ви благодарам г-дине Габроски. Дали се јавува некој друг за збор? 

 

ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 

Да. Да земам јас збор иоли представникот од ЈКП „Комуналец“. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Представникот од  ЈКП „Комуналец“ Ве молам повелете. 

 

СНЕЖАНА НИКОЛОВА: 

Добар дена на сите, Почитувани советници, поготово на советникот Габроски 

да му одговорам на прашањето. Да кај нас е многу честа појавата да пуштаме 

опомени за навремено наплаќање на нашите сметки. Се случува да, на граѓаните и по 

една сметка заборавена или од претходниот месец во целиот тој систем можи да е и 

последната сметка. Меѓутоа, се со цел за да го одржиме континуитетот за навремено 

наплаќање на сметките. Меѓутоа, ниту еден не сме го тужеле     досега ниту за една 

сметка ниту за две. Се знае процедурата како е. Треба да истечат 12 месеци или 

после една година кога настанува тужбеното барање. Благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ви благодарам г-ѓо.  Преминуваме понатаму. Дали некој друг се јавува за 

збор по однос на овие две точки? Повелете г-ѓо Ирена Стерјовска – Локвенец. 

 

ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 

Во однос на двете точки еве во едно. Вчера и на Комисијата за финансирање 

и Буџет разговаравме на овие точки. Морам да констатирам дека овој Квартален 

Извештај на ова ЈКП воочлива е загубата, која што ја прикажуваат како претпријатие 

повеже од 1 милион денари, немам сега пред мене запишано како податок, повеќе 

од 1 милион денари. Представникот на претпријатието ни појасни дека таа загуба се 

должи воцдл износ по основ на плати. Најверојатно во истиот континуитет ќе заврпи 

и четвртиот квартал, значи и Завршната сметка, ќе се имплицира можеби со поголем 
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износ загубата на ова ЈКП. Е сега кога ја гледаме загубата која што се прикажува во 

овој тромесечен квартал,истовремено гледајќи го Финансискиот план, кој што го 

достави ова ЈКП за 2021 година. Можеме да видиаме дека тука тие планираат 

зголемување на субвенциите од Општина Прилеп во износ од 4 милиони денари. И 

тоа со намена за Шинтерската служба на ова ЈКП. Така беше образложена вчера дека 

трошоците кои што биле направени во 2020 година за Шинтерска служба биле околу 

400.000 денари, кои што биле многу малку во споредба со тоа колку е потребна и 

поради тоа бараат зголемување на субвенциите, кои што ги добиваат од Општината и 

тоа во износ од 4 милиони денари. Најверојатно со овие субвенции од Општината ќе 

се покријат трошоците на оваа Шинтерска служба за која што сакам да напоменам 

дека ни е потребна на ниво на град, ни е поребна на ниво на град, но сепак ќе остане 

загубата да се прикажува по основ на платите на вработените, кои што во моментов 

се ангажирани преку Агенциите за вработување, ако не се лажам 86 вчера кажа 

представникот. Благодарам. Доколку има нешто после ќе се вклучам во реплика. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ви благодарам г-ѓо Стерјовска – Локвенец. Дали некој друг бара збор? 

Повелете г-дине Ајдини. 

 

САМИ АЈДИНИ: 

Ви благодарам почитувана Претседателке, видов еве според Извештајот она 

што го констатирав минатата седница врз основа на ЈКП „Комуналец“ пошто јас 

зборував директно. Се виде дека врз основа на пренатрупаноста или 

превработувањето кое што го има во „Комуналец“ иди до загуба или ете на тие кои 

што земаат плата преку ангажирање со Договор на дело. Незнам до кога и како 

пошто објаснување јас не добив, не видов и уште не ми е стасано да видам колкава е 

бројката врз основа на Договор на дело и дали тие лица кои сега ќе се преземаат врз 

онова на „Комуналец“ или ќе се стабилизира буџетот на финансии во ЈКП 

„Комуналец“. Тука сакам да прашам дали се размислува врз основа на бројката на 

вработените и подобрувањето на квалитетот на ЈКП „Комуналец“ во делот за да се 

подобри финансиската состојба и во делот на квалитетот на работењето во ЈКП 

„Комуналец“. Ви благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ви благодарам г-дине Ајдини. Снежана Николова сте подготвени да дадете 

одгоро на прашањата? Повелете. 

 

СНЕЖАНА НИКОЛОВА: 

Ќе се потрудам да одговорам, пред се на советникот на Ирена, Значи вчера 

имавме едно објаснување на субвенционирањето по основ на Оперативниот план на 

јавно-прометни површини. Лани имавме приходи побарано 48,580.000 денари. 
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Годинава новиот Оперативен план предвиден за 2021 година се 52 милиони денари. 

Тука имаме зголемување за 4 милиони. Тие зголемувања од 4 милиони се должат 

пред се на зголемување на минималната плата на вработените. Значи се надевам 

дека со зголемувањето на Оперативниот план, значи бројот на вработените ќе остане 

ист, така да и одговорот на советникот на Сами е во тој дел. Доколку остане бројот на 

вработените во таа бројка, се надевам дека ќе одговориме на барањата на Самата 

Општина. Меѓутоа, кога станува зборе за Шинтерската служба Во Оперативната 

програма која што беше доставена на поретходната седница, во таа Оперативна 

Програма се доставенисите трошоци и сите приходи кои што се базирани во 2020 

година и проекција е направено за Буџет во 2021 годаина. Во таа Оперативна 

Програма се гледа дека сите трошоци во таа служба за да може да одговори на сите 

барања знаеме дека неминовно, неопходно е постоење на таква служба во ЈКП 

„Комуналец“, меѓутоа, теретот ЈКП не може во целост да го носи бидејќи му се 

потребни тие 4 милиони денари. За разлика во Оперативниот дел во Програмата вбо 

ексел табелата се наведени 400.000 денари кои што се направени приходи, тие се 

приходи, не се трошоци. Тие се приходи остварени во 2020 година заклучно со 10-ти 

месец 2020 година. Направена е проекцијата врз основа на Оперативниот план и се 

докажува дека потребни се приходи 4 милиони денари за да ги покриеме сите 

неопходни трошоци за постоење на таа служба. Доколку има некакви дополнителни 

прашања слободно... 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ви благодарам г-ѓо Николова. Дали уште некој друг се јавува за збор? 

 

ИРЕНА СТЕРЈОВСКА ЛОКВЕНЕЦ: 

Многу кратко.  Субвенциите се проектирани врз основ на плати и сега 

општината треба да ги субвенцира платите на новите вработени кои што знаеме по 

кој критериум и како се вработувбаат во овој момент и како во иднина оваа 

предизборна година ќе се вработуваат, а парите од сите граѓани на Општина Прилеп 

ќе треба да бидат наменети за субвенционирање на платите на вработени кои што ќе 

бидат вработени по партиски клуч. Благодарам. 

 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ви благодарам г-ѓо Стерјовска. Знаете бидејќи тоа беше ваша пракса. Повелете 

ако имате дискусија некој друг по однос на овие две точки. 

 

ИРЕНА СТЕРЈОВСКА ЛОКВЕНЕЦ: 

Претседателке станува збор за пед 3- 4 години и зборуваме за ланскиот снег. А 

сега станува збор за 2020-2021 година. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Меѓутоа такво искуство имате. Повелете дали некој друг се јавува за збор по 

однос на овие прашања. 

 

САМИ АЈДИНИ: 

Јас врз основа на одговорот Сами се јавува. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Повели господине Ајдини. Реплика на представникот од „Комуналец“  

Николава, повелете г-дине Ајдини. 

 

САМИ АЈДИНИ: 

Одговорот беше дека ќе се покријат трошковите ако ги преземете преку 

„Комуналец“ врз основа на дефицитот кој што го имате? Или планирате за тие истите 

кои што сега ќе ги превземате да им дадете решение па да го решите проблемот? Не 

ми објаснивте точно. Што ќе субвенционираме и нашто ќе ги потрошите тие пари? 

Благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Благодарам  господине Ајдиним г-ѓа Николоска? Повелете. 

 

СНЕЖАНА НИКОЛОСКА: 

Јас само ќе одговорам многу кратко во делот на превземањето. Превземањето 

на вработените беше од Агенцијата „Реалност“ на државната Агенција за привремени 

вработувања, со цел да се намалат трошоците бидејќи тука плаќаме провизија. 

 

ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 

А кога планирате да направите трансформација на тие вработени доколку ..... 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ве молам јавувајте се. Запазувајте ја процедурата и немојте да се јавувате 

своевоно. Во ред ви благодарам г-ѓо Николоска. Дали некој друг се јавува за збор? 

 

САМИ АЈДИНИ: 

Конкретно јас, Сами повторно. 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОСКА: 

Само уште еднаш контра реплика. Повели. 

САМИ АЈДИНИ: 

Една контра реплика имам на г-ѓата Николоска. Врз основа на лицата кои што 

се веќе ангажирани, а ќе се превземаат преку ЈКП „Комуналец“, колкав е тој број и тие 

кога ќе добијат решение. И според тоа ако добијат решение дали ќе бидат на 

минимална плата врз основа на законските регулативи и дали со тоа превземање и 
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добивање на решение ќе се подобри состојбата на ЈКП „Комуналец“ во делот на 

финансиите? Затоа што гледаме дека има загуба. Благодарам. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ви благодарам г-дине Ајдини. Ако сте подготвени г-ѓо Николова, а ако не во 

писмена форма можете да доставите одговор до г-динот Ајдини. 

 

СНЕЖАНА НИКОЛОВА: 

За наредното поставено прашање во писмена форма ќе се обратиме како 

менанџмент на ЈКП „Комуналец“. 

 

ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 

Процедурално Ирена Стерјовска – Локвенец. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Повелете г-ѓо Стерјовска. Каде е прекршена процедурата? 

 

ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 

Под зборот процедурално сметам дека вие како Претседателка на Советот и 

наметнувате одговор на представникот на ЈКП „Комуналец“ Снежана Николова дали да 

одговори во моментот или да се произнесе писмено. Сметам дека таа беше подготвена 

да даде одговор, меѓутоа вие и сугериравте – наметнавте да избегне одговор сега во 

моментот и да оди на варијанта на писмен одговор на прашањето. Сметам дека од вас 

како Претседателка не е во ред да наметнувате ваше мислење за тоа како 

представниците на ЈКП треба да се произнесуваат. 

 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Тоа е само ваш впечаток. Јас слободно ги кажувам опциите на 

поредставниците. Ако представничката е подготвена на одговори бидејќи постави 

советникот неколку последователни прашања, а го нарушуваме принципот. Ви 

дозволив како Претседател, на оваа седница безконечно да го искористите присуството 

и на Градоначалникот и на представниците и да поставувате прашања. Меѓутоа, 

сметам дека треба да бидеме коректни. Ако дадовме можност дека можете по две 

прашања и дозволив да поставувате и не кладов никакво ограничување. Госпоѓата е 

прсутна ако е подготвена нека си одговори, а ако не, кажувам дека постои можност да 

даде одговор и во писмена форма до било кој  советник кој што поставил прашање. 

Вашиот впечаток дека некому  скратувам право или му сугерирам како  да одговори си 

останува, а јас не сметам дека е така. 
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ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 

Да надополнам Градоначалникот е тука за нас, а не вие да ни дозволите, тоа е 

наше право како советници да се обраќаме до Градоначалникот и Градоначалникот 

треба да биде присутен на секоја седница на Совет, а не .... 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Градоначалникот е присутен за разлика од некој друг. 

 

ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 

А не е тоа ваша добра воља, тоа деловнички ни е овозможено. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Градоначалникот е присутен за разлика од некои други времиња кога не 

можевме да видиме присуство. Госпоѓо Стерјовска значи ние расправаме по однос на 

одредени точки, а не разгледуваме советнички прашања. Не се работи за добра воља. 

Кажавме дека седниците нема да ги претвараме во седници каде што се одговара само 

на советнички прашања. Точно воља беше моја сите вашипрашања да бидат коректно 

достаени и коректно одговорени од странана представниците. Г-ѓо Стерјовска ве 

замолувам бидете коректна не влегувајте во збор. Дозволено ви е секогаш кога ќе 

земете збор да си се искажите. Исслушајте ме и дозволете да се доискажам. Во однос 

на овие две прашања дали некој друг се јавува за збор? 

 

НИКОЛА ГАБРОСКИ: 

Процедурално. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Предпоставувам г-динот Габроски повелете. 

 

НИКОЛА ГАБРОСКИ: 

Јас би сакал пошто еве се поставуваат прашања по што еве во конкретниов 

случај треба да се даде писмен одговор. Тој писмен одговор по меил да го добиваат 

сите советници за да разберат каков е одговорот на тоа прашање, а не да му биде 

доставено одговор само на оној кој што го поставил и само тој ќе го знае 

образложението на одговорот. 

 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Коректно тоа г-дине Габроски. Тука не слушаат од службите Мартина и Марија 

се тука и може да си превземат обврска по однос на сугестијата на г-динот Габроски. 

Продолжуваме понатаму. Дали некој друг се јавува за збор по однос на овие две 

точки? Замолувам уште еднаш дали некој друг се јавува за збор по однос на овие две 

точки? 
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Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот секој 

поедниечно, да се изјаснат. 

Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансиски план на ЈКП 

„Комуналец“ - Прилеп за 2021 година? Молам да се изјаснеме поединечно. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, 

Светлана Велеска „за“, Тони Камчески „за“,Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија 

„за“, Адем Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски“за“ 

Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски „за“,Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 

Китаноски „за“, Дејан Проданоски „воздржан“, Ирена Стерјовска – Локвенец 

„воздржан“, Кирил Ѓорѓиески „воздржан“, Јулијана Силјаноска „воздржана“, 

Адријана Ристеска „воздржана“,   Винета Лозаноска „воздржана“,   Никола Габроски 

„воздржан“,  Сами Ајдини  „воздржан“  и Кети Бикоска „воздржана“.  

14 членови на Советот гласаа “за” и 9 „воздржан“.   

Констатирам дека со 14 гласови “за” и 9 „воздржан“,  Одлуката е усвоена. 

 

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

за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, за период од 01.07.2020 

година до 30.09.2020 година? Молам да се изјаснеме поединечно. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Еленче Ташковска „за“, Лулијана Цековска „за“, Зорица Кочоска „за“, 

Светлана Велеска „за“, Тони Камчески „за“, Никола Багески „за“, Елизабета Сурлаџија 

„за“, Адем Мамудоски „за“, Валентин Божиноски „за“, Александар Чапкуноски“за“ 

Жарко Северкоски „за“, Кире Тинтоски „за“, Ивона Кузмановиќ „за“, Александар 

Китаноски „за“, Дејан Проданоски „воздржан“, Ирена Стерјовска – Локвенец 

„воздржана“,  Кирил Ѓорѓиески „воздржан“, Јулијана Силјаноска „воздржана“,    

Адријана Ристеска „воздржана“,   Винета Лозаноска „воздржана“,   Никола Габроски 

„воздржан“, Сами Ајдини  „воздржан“, и Кети Бикоска „воздржана“.  

14 членови на Советот гласаа “за” и 9 „воздржан“.   

Констатирам дека со 14 гласови “за” и 9 „воздржан“,  Одлуката е усвоена. 

Бидејќи ги исцрпивме точките на дневниот ред, констатирам дека седницата 
заврши. Ви благодарам на сите за присуството. Имајте убав ден и до следнотои видување 
сите со добро здравје да бидиме. Ви благодарам уште еднаш. 

По исцрпувањето на дневниот ред, седницата заврши во 14,45  часот. 
 

Број 09 – 2745/1                                                                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.11.2020 година                                                                                     на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                                                                              Еленче Ташковска 
   

СТЕНОГРАФ 
Горица Чатлеска 

 


