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З  А  П  И  С  Н  И  К 
Од  51-та седница на Советот на Општина Прилеп, одржана  

на 25.12.2020 година,  со почеток во 10, оо часот 
 
                    Седницата ја отвори и со неа раководеше Претседателката на 
Советот на Општина Прилеп Еленче Ташковска. 
                    Сакам да ве информирам дека гласањето ќе биде во чет, значи се 
изјаснувате, секој ја опцијата за која што си се определил „за“, „против“ или 
„воздржан“. Тука се од службата за организирање на седниците на Совет, ќе го 
следат начинот на гласање и јавно ќе биде кажано колку советници се „за“, 
колку „против“ и колку „воздржан“, доколку ги има тие три опции. За оние 
советници кои што нема да бидат во можност да се изјаснат со пишување во 
чет, ќе бидат прозивани од моја страна, за да биде видливо нивното гласање. 
Исто така постоти алатка, доколку гледате сите сега, по однос на земањето 
збор. На долната линија на екранот постои алатка, односно иконче рекшн. 
Доколку кликнете на него, ние гледаме кој се јавил за збор, дури и редоследот 
го кажува за да не ни се случи да не видам или да не слушнам дека некој од 
советниците или од предлагачите на материјали се пријавиле за збор. Или пак 
доколку не можете со оваа алатка, пишувајте во чет. Ова го предлагам се со цел 
да можеме да бидеме поефективни и да не ни се сведува работата на Советот 
само на прозивки по однос на секоја точка. Дваесетидве точки се на дневен 
ред, дваесетидва пати се прозиваме, се прозиваме за записник, за дневен ред, 
за гласање. Вака мислам дека е попрактично доколку сме согласни сите, да ја 
водиме процедурално на овој начин седницата. Ако некој има против, нека се 
изјасни. Бидејќи не гледам никаква реакција по однос на предлогот за водење 
на седницата, преминуваме на официјалниот дел од 51-вата седница на 
Советот на Општина Прилеп. 
 

       Почитувани членови на Советот! 
       Ја отворам  51-вата седница на Советот на Општина Прилеп која 

се одржува електронски преку комуникациски уреди и констатирам дека,  
од вкупно 27 членови на Советот, 

сега ве прозивам. 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 тука,  Жарко 
Северкоски тука, Кире Тинтоски, Кире Тинтоски, Кире Тинтоски, Ивона 
Кузмановиќ тука, Александар Китаноски тука, Дејан Проданоски тука, Борче 
Јовчески, Борче Јовчески, Ирена Стерјовска – Локвенец тука, Кирил Ѓорѓиески, 
Кирил Ѓорѓиески, Кирил Ѓорѓиески, (ќе се навратиме пак на присуството)  
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Јулијана Силјаноска тука, Виктор Здравески тука, Адријана Ристеска тука,  
Винета Лозаноска,  Винета Лозаноска, Винета Лозаноска тука,  Никола 
Габроски тука, Сами Ајдини тука   и Кети Бикоска тука.  Колегите што не 
успеаја да се пријават уште еднаш ги прозивам. 

Кире Тинтоски (Александар Китаноски, Претседателке Тинтоски во 
моментов се уклучува и може останатите да ги прозивате), Борче Јовчески, 
Борче Јовчески, Кирил Ѓорѓиески, Кирил Ѓорѓиески, (Претседателке само да 
кажам Борче има нешто проблем со вклучувањето, кај да е ќе се вклучи) и 
Винета Лозаноска,  Винета Лозаноска. Добро, ве молам исклучувајте ги 
микрофоните за да не ве слушаме останатите и да може непречено  да се 
одвива расправата по однос на точките. 
 

  Значи констатирам дека од вкупно 27 членови на Советот на 
седницата се најавени 22 членови на Советот, па спрема тоа Советот може 
полноважно да одлучува. 

  Ве известувам дека на оваа седница покрај  Вас  членовите на 
Советот, поканети се и Градоначалникот на Општина-Прилеп, 
предлагачите на материјалот, како и претставниците на средствата за јавно 
информирање.   
                Пред да го утврдиме дневниот ред, записникот од 50-та седница 
го  ставам на гласање? 
                 Дали има забелешки по однос на записникот? 
                 Уште еднаш прашувам. Дали има забелешки по однос на 
записникот? 
                 Ако нема, замолувам членовите на Советот поединечно да се 
изјаснат. 

Кој  е “за” усвојување на записникот од 50-та седница? 
Кој  е “против”, кој е”воздржан”?  
 
Еленче Ташковска „за“ , Јулијана 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, Кире Тинтоски, Кире Тинтоски, Ивона Кузмановиќ 
„за“, Александар Китаноски „за“, Дејан Проданоски „за“, Борче Јовчески, 
Ирена Стерјовска – Локвенец „за“, Кирил Ѓорѓиески „за“,  Јулијана 
Силјаноска „за“, Виктор Здравески „за“, Андријана Ристеска „за“,  Винета 
Лозаноска„за“,  (сега ќе се вклучи имала некаков проблем) за тоа 
прозивам во овие точки за да утврдиме кој е присутен. Никола Габроски 
„за“, Кети Бикоска „за“ и Сами Ајдини „за“.   
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23 членови  на советот  гласаа „за”.  
  Констатирам  дека  со 23 гласови „за“ записникот е усвоен. 

 
За дневен ред на оваа сеница ги предлагам следните прашања: 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Предлог-Буџет на Општина Прилеп, за 2021 година. 
2. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Прилеп, за 

2021 година. 
3. Предлог-Буџетски календар за 2021 година. 
4. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите 

на административните службеници, за 2021 година. 
5. Предлог-Програма за субвенционирање на јавните комунални 

претпријатија основани од ЕЛС Општина Прилеп, за 2021 година. 
6. Предлог-Програма за субвенционирање на месечните трошоци за 

вода на социјално ранливи категории на граѓани, за 2021 година. 
7. Предлог-Одлука за определување на висината на благајничкиот 

максимум. 
8. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот-Информацијата за 

безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа надлежност-
Прилеп, во текот на второто полугодие од 2019 година. 

9. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот-Информацијата за 
безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа надлежност-
Прилеп, во текот на првото полугодие од 2020 година. 

10. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на 
ЈОУДГ,,Наша иднина’’ Прилеп, за 2021 година. 

11. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување 
на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ ,,Наша 
иднина’’Прилеп. 

12. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во 
Управниот одбор на ЈКП,,Водовод и канализација“ - Прилеп. 

13. Предлог-Решение за разрешување и именување на претставник на 
Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООМУ  “Ордан 
Михајлоски -Оцка” –Прилеп. 

14. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Прилеп за 2021 година. 

15. Предлог-Годишна Програма за финансирање на изработка на 
урбанистички планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 
2021година. 
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16. Предлог-Програма за утврдување на критериуми и стандарди за 
поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп. 

17. Предлог-Одлука за утврдување на потреба за поставување на 
урбана опрема и условите, начинот и постапката за поставување на 
урбана опрема. 

18. Предлог-Одлука за донесување на техничка исправка на ДУП за 
четврт 3, блок 3.13 , Општина Прилеп. 

      Предлагам дневниот ред да го дополнеме со следните 
ДОПОЛНИТЕЛНИ точки: 
 
1.Предлог-Одлука за усвојување на Финансискот план со планирани 

инвестиции на ЈП за ПУП Прилеп, за 2021 година. 
2.Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП - 

Прилеп - планирани активности во 2021 година. 
3.Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на 

вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП за ПУП 
Прилеп за 2021 година. 

4.Предлог-Одлука за давање согласност на Измената на годишниот план за 
вработување во 2021 година, на ООУ ,,Блаже Конески’’- Прилеп. 
 
                Дали има предлог за измена или дополнување на вака предложениот 
дневениот ред? Уште еднаш повторувам. Дали има предлог за измена или 
дополнување на вака предложениот дневениот ред? 
                Бидејќи никој не се јавува за збор,  предлагам да преминеме на 
гласање ги молам советниците да се изјаснат на чет „за“, „против“ или 
„воздржан“. 
                Овде имаме 21, ја повикувам г-ѓата Светлана Велеска да се изјасни 
„за“. Го повикувам г-динот Кирил Ѓорѓиоски да се изјасни „за“. Го повикувам г-
динот Борче Јовчески ако е уклучен да се изјасни, беше вклучен меѓутоа не 
гледам.  Уште еднаш повикувам г-динот Борче Јовчески да се изјасни , бидејќи 
не гледам ни со прозивката ни во чет да се изјасни, тогаш констатирам .... 
Извинете Претседателке Чапкуноски „за“ оти нешто не функционира  чатов. 
Благодарам Чапкуноски. 
            24 членови на Советот гласаа „за“ 
            Констатирам дека со 24 гласови „за“ дневниот ред е усвоен. 
 
           По  ПРВАТА, ВТОРАТА, ТРЕТАТА, ЧЕТВРТАТА, ПЕТТАТА, ШЕСТТАТА и 
СЕДМАТА, точка од дневниот ред: -  Буџет на Општина Прилеп, за 2021 
година; 
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- Одлука за извршување на Буџетот на Општина Прилеп, за 2021 
година; 

- Буџетски календар за 2021 година; 
- Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на 

административните службеници, за 2021 година; 
- Програма за субвенционирање на јавните комунални претпријатија 

основани од ЕЛС Општина Прилеп, за 2021 година; 
- Програма за субвенционирање на месечните трошоци за вода на 

социјално ранливи категории на граѓани, за 2021 година; и 
- Одлука за определување на висината на благајничкиот максимум,  

пред да отворам претрес го повикувам (најавувам) претседатeлот на 
Комисијата за финансирање и буџет г-дин Александар Китаноски да го 
поднесе извештајот по однос на овие точки. Повелете г-дине Китаноски. 
 
             АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
             Ви благодарам Претседателке. Најпрво добар ден на сите. 
             Почитувани советници, почитуван Градоначалник, Претседател на 
Совет, 
             Комисијата за финансирање и буџет на вчерашната седница го 
разгледа Буџетот на наредната 2021 година. Од страна на раководителот 
на Одделението за финансии беше образложен пред членовите на 
Комисијата за финансирање и буџет. Буџетот за 2021 година е проектиран 
на 1.410.981.000 денари. Основниот буџет за наредната година е 
проектиран на 547.600.000 денари или во проценти учествува во вкупниот 
буџет 38,77 %. Приходите од самофинансирачки активности во Буџетот за 
2021 година изнесуваат 81.390.000 денари или во проценти 5,76 %. Блок 
дотациите за наредната година се на износ од 745.611.000 денари или во 
проценти 52,79 %. И приходите од донации се со учество во Буџетот од 
37.765.000 денари или 2,67 %. На Комисијата за финансирање и буџет се 
усвои и амандманот бр. 1 со кој се вршат измени и се реалоцираат 
средства од Програмата П10 за заштита на животна средина и природа во 
износ од 1,5 милиони денари. Овие средства се наменети за 
субвенционирање за замена на покриви од азбест во колективни станбени 
згради. Овој Предлог-амандман е усвоен и е составен дел на Буџетот за 
2021 година. Расходите на Буџетот за 2021 година се на износ од 
1.412.366.000 денари. Почитувани советници од вака проектираниот буџет 
можеме да видиме дека во него се вградени и донесените развојни 
програми  и со самото тоа што се вградени Буџетот за 2021 година е 
развоен. Наредната година ќе се отпочнат со реализација повеќе 
капитални проекти како што е изградбата на новата детска градинка во 
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населба „Точила“, ќе се започне со реконструкција на старата градска 
чаршија, а ќе стартува и изградбата на затворениот базен во населба 
„Точила“.Комисијата за финансирање и буџет со 4 гласа „за“ и 1 
„воздржан“ го усвои Предлог – Буџетот за 2021 година. Од страна на 
Комисијата за финансирање и буџет беа разгледани и Буџетскиот 
календаар како и Одлуката за извршување на Буџетот за 2021 година. И 
овие две одлуки Комисијата за финансирање и буџет ги усвои со 4 гласа 
„за“ и 1 „воздржан“. 
               Во врска со Одлуката за вредноста на бодот на платите за 
административните службеници за 2021 година, истата за наредната 
година е утврдена на 81,6 денари, односно на исто ниво како и оваа 
година. Комисијата за финансирање и буџет оваа одлука ја усвои 
едногласно со 5 гласови „за“. 
По однос на Програмата за субвенционирање на јавните комунални 
претпријатија основани од ЕЛС Општина Прилеп, за 2021 година, се 
планираат следните субвенционирања 3 милиони денари за ЈКП „Пазари“ 
од Програма А0 Совет на Општина, 4 милиони денари за 
субвенционирање на дел од трошоците за гориво за градските автобуси 
на ЈП за ПУП од Програмата Ј5 јавен локален превоз. Од Подпрограма Ј70 
одржување и користење на паркови и зеленило планирани се средства во 
износ од 30 милиони денари за ЈКП „Комуналец“ за субвенционирање на 
годишните инвестициони програми на ЈКП основани од Општината во 
Буџетот за наредната година планирани се 16.239.000 денари од кои 15 
милиони денари за ЈП за ПУП за годишна рата за отплата на набавените 
автобуси, како и 1.239.000 денари за ЈКП „Комуналец“ за отплата на рата 
за набавено специјално возило. Комисијата за финансирање и буџет оваа 
точка ја усвои со 4 гласа „за“ и 1 „воздржан“. 
                  Со Програма за субвенционирање на месечните трошоци за вода 
на социјално ранливи категории на граѓани, за 2021 година од Буџетот се 
обезбедуваат 2,5 милиони денари. Како што знаеме се субвенционираат 
по 5 м3 на вода по домаќинство за претходно спомнатата категорија на 
граѓани, односно за корисниците на постојана парична помош. Оваа 
Одлука беше усвоена едногласно, односно со 5 гласоови „за“. 
                     Во врска со Одлуката за определување на висината на 
благајничкиот максимум, кој може да се држи во благајната, за наредната 
година, истиот е утврден на 100.000 денари, а додека девизни средства, 
максимум до 1.000 евра од Програмата Совет на Општина, општинска 
администрација и Програма Градоначалник. Оваа Одлука Комисијата ја 
усвои со 4 гласа „за“ и 1 „воздржан“. Ви благодарам. 
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             ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
             Ви благодарам г-дине Китаноски. 
              По однос на овие точки го повикувам до советниците да се обрати 
г-динот Градоначалник Илија Јованоски. Повелете г-дине Градоначалник 
Илија Јованоски. 
 
              ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ: 
              Благодарам. Почитуван Претседател на Советот на Општина 
Прилеп, почитувани советници, почитувани гости и представници на 
медиумите добар ден. 
              Согласно законските овластувања и надлежности во својство на 
предлагач го доставувам Предлог – Буџетот на Општина Прилеп за 2021 
година на ваше понатамошно разгледување и усвојување. Правна рамка 
од која што се водевме при изготвувањето на Предлог – Буџетот на 
Општина Прилеп за 2021 година, се Законот за буџетите, второ Измените 
на Законот за финансирање на ЕЛС. Додека појдовни основи за 
утврдување на буџетските лимити во билансот на приходи и расходи се 
следните: Анализа на остварување на приходите на Буџетот за 2017, 2018 
и 2019 година согласно Законот за финансирање на ЕЛС и анализа на 
периодот Јануари, Ноември 2020 година. Фискалното прилагодување, кое 
што ќе резултира со буџетско одржување во текот на целата фискална 
година, понатаму проектирање и остварување на оптимално ниво на 
приходи и проектирање на расходи кои ќе обезбедат рационално и 
наменско користење на средствата за натамошно зајакнување на 
контролата на потрошувачката на буџетските средства. Вкупните приходи 
на Предлог- Буџетот за 2021 година се проектирани на 1.410.981.000 
денари што во споредба со Буџетот за 2020 година бележат пад за 8,21 % 
и се планира да се остварат следните кетегории на приходи: Најголемо е 
учеството на приходите од дотациите со планиран вкупен износ од 
747,6милиони денари и тоа се даночните приходи со 228 милиони 
денари, капиталните приходи со 169.000 денари, а неданочните приходи 
со 84,7 милиони денари, трансферите со 122 милиони денари и приходи 
од донации со учество од 28,2 милиони денари. И пренесени вишоци тоа 
е депозитот со 30,6 милиони денари. Приходите на Основниот Буџет за 
2021 година, кои што се проектирани во износ од 547,6 милиони денари, 
кои што во споредба со Буџетот за 2020 година заедно со Ребалансот 
беше проектиран на 630.000.000 денари и покажуваат намалување за 82,4 
милиони денари, односно 13 %. Планираните приходи во Билансот на 
приходи на Основниот Буџет се базираат врз приходите по основ на 
следните: даноците од персонален данок во планиран износ од 16,4 
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милиони денари, даноците на имот во планиран износ од 75,9 милиони 
денари, кое го базираме врз данокот на промет на недвижности и права и 
облогот од данок на имот на правни и физички лица. Донации на 
специјални услуги во планиран износ од 122 милиони денари базирано 
врз надоместокот за уредување на градежно земјиште, комуналната такса 
за одржување на јавно осветлување, комуналната такса за фирмарина, 
комуналната такса за користење на простор пред деловни простории, 
понатаму такси за користење и дозволи за вршење дејност во планиран 
износ од 13,9 милиони денари, кое го базираме врз надоместокот за 
одржување на јавна чистота. Неданочните приходи во планиран износ од 
7,8 милиони денари, кое го базираме врз административните такси за 
списи и дејствија кај органите на општината, премиите од каско 
осигурувања, неданочните приходи и приходите од закупнина на 
општествен имот.  Капиталните приходи во планиран износ од 169,5 
милиони денари, кои ги базираме врз приходите од продажбата на 
градежно неизградено земјиште, приходи од продажба на општински 
имот, приходи од концесиски надоместоци, надоместок на утврдување на 
правен статус на бесправно изградени објекти и приходи од закуп на 
земјоделско земјиште. Понатаму трансфери и даноци во планиран износ 
од 122 милиони денари, кој го базираме врз дотација на Општината од 
приходи на ДДВ, трансфери од ЈП за патишта и трансфери од Агенцијата за 
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и пренесени 
вишоци со 20 милиони денари. Ова е приходната страна на Предлог – 
Буџетот. Вкупните расходи на Предлог – Буџетот за 2021 година се 
проектирани исто така на 1.410.981.000 денари, што во споредба со 
Буџетот од 2020 годиана бележи тренд на опаѓање од 8,21 %. Од вака 
проектираните расходи за 2021 година за финансирање на надлежностите 
од локално ниво се планираат следните расходи. За финансирање на 
основното и средното образование се планираат расходи во вкупен износ 
од 679 милиони денари. За финансирање социјална заштита за деца и 
стари лица се планираат расходи од вкупен износ од 137 милиони денари. 
За финансирање на Градската библиотека се планираат расходи во износ 
од 11,4 милиони денари и за финансирање на противпожарната заштита 
се планираат расходи во износ од 26,2 милиони денари. Билансот на 
расходи на Основниот Буџет за 2021 година проектиран е износ од 544,6 
милиони денари. Со учеството на капиталните расходи во износ од 255,4 
милиони денари и 46,6 % Основниот Буџет за 2021 година има исклучиво 
развоен карактер. При планирањето на капиталните програми и проекти 
направена е максимална диферзификација на капиталните расходи со цел 
инкорпорирање на т.е вградување на голем број на предлози и барања 
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МЗ и УЗ, невладиниот сектор и бизнис секторот. Капиталните проекти и 
програми на кои во Буџетот за 2021 година им даваме приоритет се 
следните: 114 милиони денари наменети се за изградба и реконструкција 
на улици и локални патишта на територијата на Општина Прилеп и 
изградба и реконструкција на тротоари и пешачки патеки, зимското 
одржување, и за одржување на хоризонтална и вертикална сигнализација 
на патиштата на територијата на Општина Прилеп. 46,7 милиони денари се 
за изградба на покриен базен во Населбата „Точила“, 44,5 милиони 
денари за изградба на градинка во Населба „Точила“, 30 милиони денари 
за реконструкција на старата чаршија, 41,8 милиони денари за  изградба и 
одржување на паркови и зелени површини и одржување на јавната 
чистота. 26,5 милиони денари наменети се за изградба реконструкција и 
одржување на јавното осветлување, чистота и трошоци за електрична 
енергија, 25 милиони денари наменети се за урбанистичко планирање, 15 
милиони денари за набавка на автобуси на градскиот превоз, тоа е третата 
рата од 2021 година. Понатаму 9 милиони денари за изградба на системи 
за водоснабдување, фекална и атмосферска канализација. 4,5 милиони 
денари за изработка на проектна документација од ниско градба и високо  
градба за потребите на Општината. Во Буџетот за 2021 година извршивме 
алокација на средствата за борба против загадувањето на животната 
средина и амбиенталниот воздух во износ од 6,5 милиони со кои ќе се 
субвенционираат набавката на инвертер клими за греење на 
домаќинствата, набавка на велосипеди и субвенционирање на замена на 
азбесни табли од кровна конструкција на згради со колективно домување 
со енергетска заштеда и енергетски одржливи материјали. Распределбата 
на овие средства ќе се рализираат преку Програма усвоена од Советот на 
Општина Прилеп. За поддршка на спортот и физичката култура планирани 
се 4,5 милиони денари. Буџетската поддршка за финансиската стабилност 
и ликвидност на ЈКП вкупен износ од 53,3 милиони денари од кои за 
субвенционирање на годишните оперативни планови на ЈП за ПУП, ЈКП 
„Комуналец“, ЈКП „Пазари“ планирани се 37 милиони денари. За 
поддршка на годишните инвестициони програми на ЈКП „Комуналец“ и на 
ЈП за ПУП планирани се 16,3 милиони денари. Со ова со реализирањето на 
капиталните расходи од Буџетот за 2021 година во бизнис секторот ќе 
бидат вратени приближно 4,2 милиони евра што според нас  ќе биде 
дополнителен импулс за заживување на локалната економија. Со сите 
овие зафати во комуналната инфраструктура направивме напори да се 
подобри квалитетот на живеење во нашата општна, а граѓаните како 
даночни обврзници да го почувствуваат бенефитот од редовното плаќање 
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на даноци на имот и комуналните такси, односно да ја почувствуваат ЛС 
како нивен сервис. Ви благодарам. 
 
            ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

Ви благодарам г-дине Градоначалник Илија Јованоски. Отворам 
претрес по однос на точките. Молам кој сака да се јави за збор. Повелете 
г-ѓо Стерјовска – Локвенец. 

 
ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
Добар ден почитувана Претседателка на Совет, Градоначалник на 

Општина Прилеп, колеги советници и гости на оваа зум средба на 
Советот на Општина Прилеп. 

Би сакала мала дискусија да отворам, да поставам неколку 
прашања. Се надевам дека ќе добијам и конкретни одговори од 
службите. 

Во однос на точката Предлог – Буџетот за 2021 година на Општина 
Прилеп. Ќе почнам најпрво од почетокот на официјалниот документ 
Буџет на Општина Прилеп во Програмата А10 постои ставка изборни 
активности и референдуми 7 милиони денари од кои за политички 
партии 1,5 милиони денари, а за други трансфери 5,5 милиони денари. 
Би сакала да добијам објаснувања од службите што спаѓаат во други 
трансфери во овој износ од 5.5 милиони денари, кои што ги опфаќа оваа 
ставка? Значи што предвидувате во други трансфери во оваа 
Подпрограма? Понатаму продолжуваме Општинска администрација Е00. 
Има разлика поголема од 2020 година во висина од 2.173.000 денари од 
каде плати и надоместоци во 2020 година биле 49.574.000 денари, а во 
2021 година 61.884.000 денари, некаде разлика од околку 12.310.000 
денари. Поставувам прашање. Дали овие средства се предвидени повеќе 
средства за нови вработувања во ЛС? Според мојата груба проекција која 
што ја направив, највероватно се работи за нови вработувања околу 15 
кои што ги планирате за 2021 година и на ставката привремени 
вработувања предвидувате 20 милиони денари. Тука го поставував 
прашањето. Која е оправданоста во ваков вид на пандемија за нови 
вработувања во општинската администрација на Општина Прилеп и каде 
е онаа... каде е она јакнење на човечкиот капитал кој што работи во 
Општината кога не им исплаќате К15 на вашите вработени, а единките 
каде што Општината се јавува како оснивач, редовно исплаќаат К15. Оваа 
прилика ја користам да кажам дека ние целосно го поддржуваме 
Синдикатот на вработените во Општина Прилеп, кој што пред извесно 
време имаа иницијатива и предлог до Комисијата за финансирање и 
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Буџет за исплаќање на К15 за 2020 година. Сметам дека ваквиот начин на 
поставување на работите посебно во изборен период навистина го 
сметаме само како популистички чекор, а никогаш не водите грижа за 
вашите сегашни вработени и да им исплаќате законски средства, кои што 
им следуваат. Во Програмата Спорт и рекреација во 2020 година имавме 
предвидено 6 милиони денари, а оваа година предвидувате 4.500.000 
денари, а тоа значи дека намалувате во оваа ставка. Исто така тука ќе 
видиме дека стипендиите за поддршка на млади таленти ги намалувате 
од 1 милион на 500.000 денари. Според вас оваа категорија на млади 
таленти и перспективни луѓе воопшто не заслужуваат поддршка и поттик 
за во иднина, а тоа е јасно како што тргнала работава во образованието 
на каде се носат работите, за среќа има пари само за луѓе и млади луѓе 
кои што сакаат да напредуваат и да се образуваат нема да има средства 
за поддршка едноставно ќе ги намалуваме или ќе ги бришиме тие ставки 
во иднина. Ако минатата година предвидовте капитални расходи за 
реконструкција за спортски објекти во износ од 18.532.000 денари, оваа 
година тој износ е само на 5 милиони денари. Јас навистина сметам дека 
ваквото поставување на работите во однос на спортски Прилеп, 
навистина треба да очекувате да ви се рефлектира на следните локални 
избори. Еве за крај ако не, да не должам многу ќе речам дека во 
проекциите на овој Буџет воопшто не видовме мерка за справување со 
Ковид пандемијата. Знаеме дека Владата зеде една кредитна линија 
преку ММФ во изминатиот период во висина од 60 милиони евра со 
намена за борба за Ковид пандемијата. Но, сега гледаме во проекциите 
на Буџетот дека нема предвидени инвестиции во здравствени 
капацитети за реконструкција или пренамена на објекти кои што се во 
сопственост на Општината, така што единствено што е важно на 
Општината во овој изминат период од 2020 година кога се справуваме со 
Ковид пандемијата во наредниов период е важно нови вработувања и во 
Општината и во ЈП кои што се од Општина Прилеп. Со ова се гледа дека 
нашите сограѓани се оставени на милост и немилост без грижа и без 
вистинска помош во овој тежок период. Сметам дека Градоначалникот со 
тоа што само на моменти го облекува белиот мантил е популистички и е 
заради грабање на нови политички поени за наредниот изборен период, 
а наместо да биде Градоначалник и татко на сите, да носи мерки и 
одлуки кои што ќе ја зауздаат оваа пандемија која ги покоси нашите 
сограѓани, посебно Прилеп, кој што постојано гледаме дека е на врвот и 
на новозаразени и за жал починати наши сограѓани. Гледаме дека 
немаат добра корелација со Министерот ... 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Се извинувам да се држиме до Буџетот. 
 
ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
Се држам. Мојата забелешка кажав дека нема предвидено ништо 

во однос со справување за Ковид пандемијата. 
 
 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Во таа насока. 
 
ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
Во таа насока, во таа насока го кажувам дека... и мислам дека ова 

со кое се соочуваме во моментов заслужува и една ваква дискусија за 
Ковид пандемијата, која што не засега сите, не правам дигресија 
Претседателка затоа што очекував во овој Буџет. 

 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Настрана од Предлогот на Буџетот.  
 
ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
Во овој Буџет очекував да видиме мерки кои што ќе бидат 

темелите на здравствениот систем за реконструкција на некои постоечки 
и можеби ќе се направат и привремени Ковид центри и на тој начин ќе ја 
олеснат работата на здравствените работници во нашиот град, но тоа не 
го гледам, немате стратегија за справување со овј непријател би рекла. 
Овој Буџет вие велите дека е развојен, но јас морам да речам дека овој 
воопшто не е екскулзивен или развоен Буџет, туку напротив тој е само 
изборен Буџет на која карта ќе играте на следните избори, ветувајќи ги 
истите проекти кои ги имавте ветено и пред 4 години, а воопшто не ги ни 
реализиравте. Некои не ви се ниту во фаза на проектно идејно решение. 
Гледавме како советници дека три години ги предвидувавте во Буџетот, 
во Ребалансите ги делоциравте 3 години со ред тие средства, така да 
намерата најверојатно ви е иста таква и сакате да зборувате за 2021 
година со овој Буџет, тука за некоја 2023, 2024 година, па можеби и 2025 
година која што не верувам дека со вакви Буџети би дошле до 
реализација на такви крупни проекти. Ви благодарам. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-ѓо Ирена Стерјоска – Локвенец. Следи одговор 

или уште некој да изслушаме доколку се јавува за збор. Дејан 
Проданоски. Повелете г-дине Проданоски. 

 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Претпосатавувам дека Градоначалникот ќе одговара на крајот на 

дискусииве. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Така да ве изслушаме повелете. 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Еве сега официјално добар ден. 
Почитуваната Претседателке, почитувани колеги советници, 

почитуван Градоначалник, 
Ова е најважната тема за која што Општинава прави планирање за 

в година така и пристапот верувам и од кај вас, така и ние го 
разгледавме. Имаме свои коментари околу овој Предлог – Буџет кој што 
еве Градоначалникот како за последна година од неговиот прв мандат, 
така најави барем дека ќе оди и за втор. Па еве дел од забелешките да 
видиме како стоиме за оваа година, односно за следната година. Прво 
би прашал на кој начин го изработија овој годинашен буџет и дали тој е 
во согласност со членовите на законот, односно со Изменувањата и 
дополнувањата на Законот за финансирање на ЕЛС, по однос на член 1 и 
член 2. Во член 1 вели дека со Законот за финансирање на ЕЛС се 
додаваат неколку точки (да не го читам цел закон) кое гласи дека: 
Сопствените приходи на Основен Буџет на Општина се даночни приходи, 
неданочни приходи, капитални приходи и трансфери без дотации од 
ДДВ и во членот 2 вели дека: Сопствените приходи на Основен Буџет на 
Општината може да се планираат со пораст од најмногу од 10 % од 
просечно остварените приходи од последните приходи од последните 3 
години, според податоците од трезорската евиденција. Ако во 
последниве 3 години остварените приходи на Општина Прилеп 
изнесуваат во 2017 година 343,1 милиони денари, во 2018 година 493,6 
милиони денари, со тоа што тука се тие неочекувани, односно 
непланирани средства од концесијата за ископ на минерални суровини, 
остварени приходи за 2019 година се 374,6 милиони денари и во 
последниов квартал, односно заклучно со трет квартал 2020 година се 
341,5 денари. Е сега кој е износот според кој е работен овој буџет за 2021 
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година? Понатаму ако се земе во предвид по однос на прибирање на 
средствата, мене во очи ми застана една исклучителна работа во која 
што велиме дека од занаетчииве минатата година сме прибрале 300.000 
денари, а за до година планираме 2 милиони денари. На што се должи 
овој голем оптимизам ако се земе се во обзир. Овие 2 милиони денари 
за да бидат остварливи, односно Општината да ги приходува треба значи 
занаетчииве, односно најчесто занаетчииве пошто се во старава чаршија 
треба трократно, односно скоро десеткратно да го зголемат својот обем 
на работа, што според мене тоа е малце далеку од паметот. Друга работа 
е што еве за користење на улици исто тука зголемување од 7,2 милиони 
очекуваме зголемено некое движење на товарни возила? Економијава 
толку ќе живее в година? Гледате дека оваа година ја завршуваме со 
страшни бројки, со рецесија и за да се вратиме на нормала, односно на 
позитивна нула, нас ни требаат сигурно 2 години. Значи според мене 
преоптимистички е ова што се планира. Сега по однос на средствата. Ако 
речиме дека официјално општинава прибира 350 милиони денари 
собира за Основниот Буџет. Имате 267 милиони што се на основни 
трошоци средства што ќе се потрошат и остануваат уште околу 90 
милиони денари. Со тие 90 милиони денари и со овие развојни програми 
кои што вие ги планирате што би направиле? Имате еден куп проекти 
ветени капитални инвестиции кои што коштаа по 150 милиони еден и 
вие оптимистички влегувате во ова со Буџетот за 2021 година, односно 
најчесто популистички велите дека тие проекти јас ќе ги завршам до 
крајот на мојот мандат. За овие пари кои што ви остануваат на 
располагање 90 милиони денари незнам што би направиле побрзо. Ако 
ви повлечиме на тоа една паралела дека секој ваш проект капитален 
кошта повеќе од 80 милиони денари, а направивте досега два такви, 
незнам како овие остатоков и тоа 2 големи сериозни проекти 
затворениот базен и градинката што би се случило. Или планот ви е да си 
направите основни проекти, пред избори ќе ги фрлите лопатите, ќе ја 
задолжите Општинава Прилеп дополнително и после вас тој што ќе 
наследи нека си ја траска главата, народски кажано. Друга една работа. 
Ако направиме една анализа на привремените вработувања. Еве за 
последнава декада ќе земеме, да не биде ова дека за политички цели се 
кажува и се зборува. Ако од 2010 до 2016 година се потрошиле вкупно 
18,5 милиони денари на привремени вработувања, во вашиов мандат 
сега, заклучно со трет квартал од 2020 година 46,4 милиони денари 
потрошени. Ако заштедевме ние на овие 46.5 милиони и до крајов на 
годинава имаме предвидено уште три во Ребалансот на Буџетот, значи 
околу 20 да потрошите, би дошле околу 50 милиони денари. И 20 
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милиони денари на пример што планирате да потрошите за привремени 
вработувања, сте ги потрошиле граѓаните , односно сте се отчестиле со 
вашите партиски послушници да работат во Општината и нивното 
работење да не допринесе до никакво подобрување на животниот 
стандард на граѓаните и условите за живеење, сте можеле со тие 70 
милиони денари да направите две градинки, а не да вработувате луѓе 
кои што продуктивитетот на Општината не сте го зголемиле воопшто. И 
за крај би ве прашал, стои во Буџетот таму, од каде планирате и што 
планирате да продадете за да заработите, односно Општината да 
приходува 60 милиони денари како капитален приход ако знаеме дека 
во последниве 3 години нити интерес има за градење, нити има интерес 
последно оваа година за купување на деловни објекти. Еве ве прашувам 
отворено пред сите што планирате да продадете за Буџетот да собира 60 
милиони денари 2021 година. Еве тука од прилика би завршил, очекувам 
одговори од Градоначалникот. Благодарам. 

 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Благодарам г-дине  Проданоски. Пред да дадам збор одговори, 

ако се случи да престани зум сесија, ќе добиете веднаш нов линк и се 
уклучуваме одма да продолжиме со седницата на Совет. Градоначалник 
се надевам дека ќе сакате да да дадете одговор.  

 
 
НИКОЛА ГАБРОСКИ: 
Претседателке јас имам уште прашање. Дали прво да одговори за 

да не се трупаат прашањата. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Така за да не се трупаат прашања прво да одговори. Повелете г-

дине Градоначалник или од службите незнам тука беше Звездакоски, 
можи да се вклучи исто така. 

 
ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ: 
Звездакоски нека одговори прво за тековните работи. 
 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Добро бидејќи беа повикани и службите за одредени...Повелете 

г-дине Звездакоски. 
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ДРАГЕ ЗВЕЗДАКОСКИ: 
Добар ден Претседателке, членовите на Советот и 

Градоначалникот и почитуваните присутни гости, кои што учествуваат на 
оваа седница. 

По однос на прашањата на моите одговори се следни. Во 2021 
година Општина Прилеп како и сите Општини во Република Македонија 
ќе спроведат локални избори за Градоначалник и членови на Советот. 
Финансирањето на трошоците за целокупната изборна процедура, паѓаат 
на товар на Општинскиот буџет, односно од печатење, дистрибуирање на 
целиот изборен материјал, надоместокот на Општинската изборна 
комисија и надоместоците на членовите на избирачките одбори паѓаат 
на товар на Општина Прилеп. Покрај овие трошоци што паѓаат на товар 
на Општина Прилеп. На товар на Буџетот од Општина Прилеп паѓаат  15 
денари од освоен глас за учесниците од изборниот процес, односно за 
сите партии кои што партиципирале во изборниот процес и кои што 
оствариле одреден број на гласови и притоа се плаќа надомест за освоен 
глас за избор на Градоначалник и за избор на советници во Советот на 
Општина Прилеп. За проектирање на овие показатели ги имавме во 
предвид трошоците кои што беа направени за изборниот процес на 
изборната 2017 година, зголемени за трошоците зедовме во предвид 
дека оваа година за парламентарни избори на изборниот процес траеше 
3 дена, така да беа зголемени надоместоците за членовите на 
избирачките одбори. Доколку тие трошоци не се потрошат во целост, тие 
со Ребаланс ќе бидат пренаменети и вратени во Програми. Меѓутоа, 
исклучително овие трошоци се наменети за изборниот процес. Во однос 
на прашањето за вработувањето зголемувањето на планираните расходи 
во Програмата Општинска администрација, Советот на Општина Прилеп 
донесе Програма за вработување за идната година. Таа Програма за 
вработување, која што ја усвои Советот на една од минатите седници за 
2021 година. За да биде реализирана треба да бидат обезбедени 
средства соодветно на бројот на вработени, односно бруто плата за 
секое едно предвидено вработување. Ние сме сведоци години уназад 
каде што Општина Прилеп не ги реализира Годишните програми за 
вработување, вработува многу малку во однос на она што е планирано. И 
со Ребаланс на Буџетот сведоци сме дека секоја година ги намалуваме 
планираните средства за расходи за плати. И оваа година околу 6,5 
милиони од масата за планирани средства за плати средствата 
планирани во годишните програми за вработување, беа пренаменети во 
други видови на расходи. Привремените вработувања за 2020 година 
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планирани од 20.000 денари, еден добар дел од овие планирани 
вработувања се планираните трошоци за времено вработување на 
пожарникари во Противпожарната единица. Со оглед на тоа дека од 38 
пожарникари кои што Општина Прилеп со децентрализацијата во 2005 
година ги добија како професионалци во Теритотијалната ПП, сега 
нивниот број е некаде околу 26, а  со последните 5 вработувања би биле 
31, меѓутоа, далеку од оние 38 за кои што Општина Прилеп добива блок 
дотација, односно наменска дотација од Министерството за одбрана. За 
времени вработувања ангажирани во ТПП, Општина Прилеп троши 
некаде меѓу 5 и 6 милиони денари за овие привремени вработувања. 
Додека во Буџетот на државата, односно во Буџетот на Министерството 
за одбрана од каде што иди наменската дотација. Секоја година се 
повлекуваат меѓу 4,5 и 5 милиони денари. Значи тоа е една обврска која 
што зема едни значителни средства за привремени вработувања. А во 
Програмата спорт и рекреација планирани се 4,5 милиони денари од кои 
што 4 милиони за трансфери за спортски клубови и половина милион 
денари за спортисти таленти. При креирањето на Буџетот изготвувањето 
на Буџетот за 2021 година имавме предвид следно: Секоја година во 
месец јануари вршиме трансфер на распределба на обезбедените 
средства со Буџетот, меѓутоа, сведоци сме дека обезбедуваме средства 
тука за ФК „Победа“, РК „Прилеп“ и другите помали спортски клубови. Во 
однос на трансферите за стипендии за таленти спортисти ова 
намалување од 1 милион на 500 илјади денари е направено од 
неколкугодишното искуство каде што ниту една година планираните 
средства од 1 милион денари не се целосно искористени, односно 
нивното искористување, трансферирањето на средствата за спортистите 
не било никогаш повеќе од 300 илјади денари. Имајќи во предвид дека 
за млади таленти кои што постигнуваат резултати во нивните дејности 
имаме средства во Програмата Совет. Така да 300 илјади денари во 
Програмата Совет и овие 500 илјади денари тоа се вкупно 800 илјади 
денари кои што стојат на располагање за во идната година. Доколку овие 
500 илјади денари бидат потрошени со Ребалансот ќе бидат обезбедени 
дополнителни средства. Планираните средства за финансирање на 
спортски објекти од 5 милиони денари се однесуваат за завршни работи 
на деловниот простор односно за оградување на единките деловни 
простории кои што ги финансира Општина Прилеп кои што треба да се 
финишираат до првото тромесечие од 2021 година и планирани ни се 
таму ќе добиеме 994 м2 деловен простор кој што по проценка на нашите 
проценители од даночното одделение би постигнале продажна цена од 
приближно 1000 евра од м2, односно доколку цел тој деловен простор го 
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продадеме за следната година би инкасирале во Буџетот 60 милиони 
денари. Ова е и одговор кон советникот Проданоски за продажбата на 
општински имот и инкасирањето на 60 милиони денарим значи таа е 
планирана активност. Мерки за справување со Ковид согласно Законот за 
буџетите во Буџетот на Општина Прилеп планирани се во Програмата 
Совет 1,5 милиони денари, постојана резерва, која што согласно на 
Законот за буџетите се користи за несреќи, поплави, пандемии како што 
е случајот сега. Меѓутоа, имајќи го во предвид дека здравствениот 
систем досега функционира во една оптимална состојба на располагање 
за Буџетот за идната година имаме испланирано 1,5 милиони денари 
доколку состојбата со Ковидот се влоши во нашата Општина значи вие ќе 
бидете сведоци на усвојување на овој Буџет во кој се планирани 1,5 
милиони денари во резервите согласно Законот за Буџет. Толку мислам 
дека го исцрпив прашањето. Не пардон мислам дека кај г-динот 
Проданоски за двете прашања кои што ги има дали се во согласност со 
Законот планираните приходи во Буџетот за 2021 година. Да се држевме 
строго кон финансирање со Законот на ЛС, притоа максималниот износ 
на тримесечните остварувања на изворните приходи на Основниот Буџет, 
зголемени за 30 %, максимално се 414.728.717 денари. Од тие приходи 
ние испланиравме максимум на сопствени приходи 414.500.000 денари 
во кои што спаѓаат даночните приходи, неданочните приходи, 
капиталните приходи и кај трансферите и донациите приходот кој што го 
добиваме секоја година од Годишната Програма  на ЈП за државни 
патишта во износ од 9.005.000 денари. Тоа сето паѓа во изворни приходи, 
односно изворни приходи од  414.500.000 денари, а овој износ на 
планирани приходи во Основниот Буџет внесени се 88.700.000 денари 
дотација од ДДВ согласно показателите од Министерството за финансии 
за кое што имаме добиено податок 18.484.000 денари од Агенција за 
обезбедување финансиска поддршка и развој за изготување на 
урбанистичка проектна документација во 30 населени места за кои што 
имаме изведувач на работите „Инпума“ од Скопје, кои што работи ќе 
завршат во текот на 2021 година. Имаме склучено Анекс договор со 
Агенцијата за продолжување на рокот и со извршителот на работите 
„Инпума“. 6 милиони денари планирани се средства во Буџетот согласно 
на Договорот меѓу Општина Прилеп и Министерството за транспорт и 
врски за изградба, односно за реконструкција на ул.„Кеј 1-ви Мај“, за кој 
што трансфер кон средства на посебна сметка која што ја отворивме 
минатата недела ги очекуваме во денешниот ден или евентуално во 
понеделник, кои што ќе бидат реализирани идната година. Така да 
строго е водена сметка, односно сме се придржувале кон Законот за 
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финансирање на ЕЛС. Прашањето беше зошто е толку зголемен 
планираниот персонален данок од занаетчиска дејност од 377.000 во 
претходниот буџет во 2020 година на 2.066.000 денари беа инкасирани 
согласно со сотојба на 30.11. значи ова е остварување од тој персонален 
данок од занаетчиска дејност заклучно со 30.11.2020 година. Ние 
очекуваме дека и во идната година тој износ ќе биде остварен тој 
приход. Значи ова е остварување за 11 месеци, пријатно сме изненадени 
од ова остварување што е оваа година во олкав голем износ. Тоа е значи 
остварено за 11 месеци и ставено во Буџетот за 2021 година, што 
сметаме дека е реално и притоа оваа година значително над 
планираниот износ се остварија планирањата кај данокот на добивка и 
персонална добивка, односно во категоријата на приходи 711. Е толку 
имав јас.  

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ти благодарам г-дине Звездакоски. За збор се јави г-динот 

Габроски. Повелете г-дине Габроски. 
 
НИКОЛА ГАБРОСКИ: 
Моите прашања до Градоначалникот се во врска... Дали се 

предвидени средства во расходите за улици и патишта за патот што го 
најави Градоначалникот претходниот период што треба да го поврзи 
рудникот „Сивец“ директно со Плетвар, значи Сивец – Леково покрај 
Ореовец и Плетвар како би се растеретил сообраќајот низ градот што го 
предизвикуваат камионите кои што го носат мермерот и кои што 
најчесто се причинители за оштетување на централните градски улици, 
кои што се и најоптоварени. А втората работа е во расходите во 
средствата за култура никаде не се спомнува и не сретнав средства за 
долгонајавуваниот од страна на Градоначалникот новата зграда на 
театарот. А ова го поставувам бидејќи гледајќи ја и Програмата и 
финансискиот план за средства за наредната година на Министерството 
за култура исто така театарот, новиот театар во Прилеп никаде не се 
спомнува за разлика од театрите – нови театри во неколку градови низ 
Републиката. Толку. 

 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Толку беше г-дине Габроски. Ви благодарам г-дине Габроски. 

Бидејќи прашањата беа упатени до Градоначалникот, повелете г-дине 
Градоначалник. 
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ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ: 
Благодарам Елена. 
Почитуван советник Габроски за првото прашање кое што го 

поставивте околу обиколницата од рудникот за мермер „Сивец“ до 
Регионалниот пат Прилеп – Градско непосредно пред селото Плетвар. 
Тука требаше да излегува патниот правец што излегува до рудникот 
„Сивец“ до тој магистрален пат. Има направено проект за таа делница. 
Но единствениот проблем и за жал најголем проблем на тој приклучок 
од тој регионален пат, од тој локален пат практично до Магистралниот 
пат Прилеп – Градско треба да се направи клучка и тоа клучката, ај да 
кажеме, e порачана таа е исто на лик како клучката што е кај влезот од 
Битола кај „Салида“, таква форма е таа клучка. Без да се направи таа 
клучка не е можно приклучок на ниедно моторно возило посебно на 
големите товарни возила што пренесуваат мермер. Кога ќе биде готов тој 
проект за клучката, тогаш ќе има можност да го финансираме тој пат. 
Значи тоа е одговорот на вашето прво прашање. А второто прашање 
беше театарот. Како што знаеме сите, идеен проект имаме за 
реконструкција на театарот. Значи со Ребалансот на Буџетот на Општина 
Прилеп сега што се правеше пред два месеца од прилика, предвидени се 
мислам дека околу 4 милиони денари во Министерството за култура 
каде што во тек е постапката да ни ги префрлат тие средства на наша 
сметка во Општина Прилеп за да го направиме и Основниот проект. Беше 
дилемата дали да се прави основниот проект во Министерството или да 
го прави тоа Општината. Ние имавме финансиски средства и оваа година 
да го правиме, во една прилика јас тоа овде го кажав основниот проект, 
ама тоа е работа на Министерството за култура. Така да во почетокот 
првата половина да кажам на 2021 година ќе биде направен основниот 
проект за реконструкцијата на театарот, а после тоа ќе следи и негова 
реализација за реконструкција на театарот во склоп на домот на 
културата „Марко Цепенков“. Благодарам. 

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

збор по однос на овие точки? 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Реплика ако дозволите. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Повелете г-дине Проданоски. 
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ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Како што кажа Градоначалникот објасни да го прашам дали до 

крајот на неговиот мандат, пошто таблите на среде град ги постави 
зелени, а зелени табли за правец значат дека имаме автопатско 
решение, односно поврзување со автопат. Сега добивме одговор дека 
обиколницата која што тој ја вети не е ниту во План ниту во Програма 
влезена за да ја прави, а беше како еден од најважните капитални 
проекти за кој што граѓаните во 2017 година него му дадоа доверба. Друг 
уште еден капитален проект кој што на голема врата зборуваше е исто 
така и театарот. Во 4 години не успеа да се направи ниту идеен проект 
или основен проект за да се почне, односно да се даде знак до граѓаните 
дека на сметка на тоа ветување почнало да се прави. И сега на крајот на 
денот да ни кажувате дека и покрај тоа што изгледате како да сте 
подпарол на Владава, вие сте Градоначалник на Општина Прилеп не сте 
застапник да ги браните лажните ветувања што ги дала Владата. Вие 
ветивте театар и обиколница. Сега поставувате среде центар на градот 
Прилеп знаци со кои што на некој начин визуелно ги  манипулирате 
граѓаните дека кога ќе излезат од Прилеп ќе се уклучат на автопат и ќе 
возат безбедно до Скопје. Го направивме Пелагонискиот регион слепо 
црево. Патот кој што беше почнат вие требаше да бидете првиот кој што 
ќе застаневте и против вашиот популистички метод на дејствување и 
доближување на вашите ставови кон политиката на Владата 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ве молам држете се до Буџетот. Ве молам г-дине Проданоски 

држете се до Буџетот. Да не излегуваме од надлежностите на Советот и 
ЛС. 

ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
Добро се извикувам. Значи дали вашите ветувања беа чисто 

популистички по ова гледаме и граѓаните се убедени дека е така. Зошто 
дополнително влегувате во ситуација да правдате работа за кое вие сте 
дале ветувања, а не можете ниту да ги остварите. Тоа е прашањето. Не е 
во ред Градоначалникот на Општина Прилеп својот став да го менува од 
ден во ден. Тоа го поврзувам и со изјави ваши од пред извесно време 
каде што викаквте дека Прилеп состојбата е очајна, дека е страшна, по 
еден ден го сменивте ставот. Така и за сите овие прашања. Не доликува 
на Градоначалник застапник е на сите граѓани на Општина Прилеп кој 
што треба да ги застапува и да ги брани и наместо да им обезбедува 
подобри услови за живот, да се однесува вака. Благодарам. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Проданоски. 
Дали некој друг се јавува за збор? Исклучувајте микрофони за да 

не ве слушаме и непречено да ни оди работата. За сите што се 
вклучувате, исклучувајте микрофони за да можеме останатите непречено 
да работиме. Повелете г-ѓо Стерјовска Ирена. 

 
ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
Претседателка доколку дозволите затоа што е присутен 

Градоначалникот Илија Јованоски сакам само да го прашам до каде е 
финалната фаза, како што претходниот пат рече Градоначалникот за 
изградбата на мостот кај Сточен пазар? Од 12 месец 2019 година на мое 
советничко прашање Градоначалникот рече да бидеме стрпливи дека до 
крајот на Нова година, тоа ланската Нова година дека ќе биде готов тој 
проект. Меѓутоа, сведоци сме дека сеуште не е готов. Ме интересира еве 
да го искористиме присуството доколку дозволите Претседателка да ни 
одговори Градоначалникот до каде е реализацијата на овој развоен 
проект кој што требаше да биде 2019 година.  

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-ѓо Стерјовска Локвенец. Градоначалник 

повелете. 
 
ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ: 
Почитувана советничке вероватно вие не живеете во Прилеп. 

Немате поминато на страната каде што е мостот и за неколку дена ќе 
биде пуштен во употреба мостот на градската река во Сточен пазар. 
Благодарам.  

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Благодарам. Се надевам дека сите имаме отворена покана значи 

од страна на Градоначалникот за отворањето. 
 
ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ: 
Апсолутно. 
 
ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
На проект кој што требаше во 2019 да биде завршен. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам, ви благодарам. Дали некој друг бара збор по 

точките кои што ги разгледуваме? 
Бидејќи никој не се јавува за збор ги повикувам членовите на 

Советот, бидејќи се работи за важни точки ќе се изјаснуваме поединечно 
со прозивање. 

Кој е „за” усвојување на Буџет на Општина Прилеп, за 2021 
година?  
          Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Еленче Ташковска „за“ , Јулијана 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 „против“, Борче Јовчески „против“, Ирена 
Стерјовска – Локвенец „против“, Кирил Ѓорѓиески „против“, Јулијана 
Силјаноска „против“, Виктор Здравески „против“, Андријана Ристеска 
„против“, Винета Лозаноска „против“, Никола Габроски „против“,  Кети 
Бикоска „против“  и Сами Ајдини „воздржан“.   
                15 членови на Советот гласаа „за“, 10 „против“ и 1 „воздржан“. 
              Констатирам дека со 15 гласови “за”, 10 “против” и 1 “воздржан”,   
Буџетот за 2021 година е усвоен. 
 

Кој е „за” усвојување на Одлука за извршување на Буџетот на 
Општина Прилеп, за 2021 година?  
             Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Еленче Ташковска „за“ , Јулијана 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 „воздржан“, Ирена 
Стерјовска – Локвенец „воздржана“, Кирил Ѓорѓиески „воздржан“, 
Јулијана Силјаноска „воздржана“,  Виктор Здравески „воздржан“, 
Андријана Ристеска „воздржана“, Винета Лозаноска „воздржана“,  Никола 
Габроски „воздржан“,  Кети Бикоска „воздржана“  и Сами Ајдини 
„воздржан“.   
                15 членови на Советот гласаа „за“, 10 „против“ и 1 „воздржан“. 
              Констатирам дека со 15 гласови “за” и  10 „против“ и 1 
“воздржан”,  Одлуката е усвоена. 
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             За следната гочка ве молам на чет да се изјаснеме. 

Кој е „за” усвојување на Буџетски календар за 2021 година?  
             Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

Изјаснувајте се „за“, „против“ и „воздржан“ согласно своите 
убедувања. Напишете трета точка и изјаснувањето. 
              15 членови на Советот гласаа „за“, 11 „воздржан“. 
              Констатирам дека со 15 гласови “за” и  11 “воздржан”,   
Буџетскиот календар е усвоен. 
 

 Кој е „за“ усвојување на Одлуката за утврдување на вредноста на 
бодот за платите на административните службеници, за 2021 година?  Ве 
молам да се изјасните во чет. Значи се изјаснуваме по однос на четвртата 
точка. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Ви благодарам за изјаснувањето по однос на четвртата точка. 
Констатираме дека на чет се изјаснети сите советници, не можеме 

да го видиме само од Кети Бикоска. Ја повикувам советничката Кети                                                          
             Бикоска гласовно да се изјасни по однос на четвртата точка. Ја 
повикувам советничката Кети Бикоска да се изјасни. 

 
КЕТИ БИКОСКА: 
„воздржана“ 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

                25 членови на Советот гласаа „за“ и 1 „воздржан“. 
             Констатирам дека со 25 гласови “за” и  1 “воздржан”,  Одлуката е 
усвоена. 
 

Кој е „за” усвојување на Програма за субвенционирање на јавните 
комунални претпријатија основани од ЕЛС Општина Прилеп, за 2021 
година?  

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Молам да се изјаснете во чет. 
Ви благодарам почитувани  советници за изјаснувањето. 

             16 членови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржан“. 
             Констатирам дека со 16 гласови “за” и  10 “воздржан”,  
Програмата е усвоена. 
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Кој е „за” усвојување на Програма за субвенционирање на 
месечните трошоци за вода на социјално ранливи категории на граѓани, 
за 2021 година? Молам да се изјаснеме. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Ви благодарам почитувани советници. 

             26 членови на Советот гласаа „за“ . 
             Констатирам дека со 26 гласови “за”  Програмата е усвоена. 
 

Кој е „за” усвојување на Одлука за определување на висината на 
благајничкиот максимум? Молам да се изјаснеме. 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
Ви благодарам почитувани советници. 

             26 членови на Советот гласаа „за“ . 
             Констатирам дека со 26 гласови “за”  Одлуката е усвоена. 
 
 
             По ОСМАТА и ДЕВЕТТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за 
усвојување на Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба на 
подрачјето на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на второто 
полугодие од 2019 година; и 
             - Одлука за усвојување на Извештајот - Информацијата за 
безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа надлежност-
Прилеп, во текот на првото полугодие од 2020 година, пред да отворам 
претрес, ја најавувам претседателката на Комисијата за општествени 
дејности и заштита на правата на децата, г-ѓица Ивона Кузмановиќ  да 
поднесе извештај по однос на овие точки. Повелете г-ѓица Ивона 
Кузмановиќ. 
 
             ИВОНА КУЗМАНОВИЌ : 
             Благодарам. Почитувана Претседателке, колеги советници и 
останати присутни, 
             Комисијата за општествени дејности и заштита на правата на 
децата ја разгледа Информацијата за безбедносната состојба на 
подрачјето на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на првото 
полугодие од 2020 година во присуство на представник. Општата слика е 
дека криминалитетот е во намалување. Имаме намалување на физички 
напади. Се истакнува откривачката функција на полициските служби, 
односно ефикасноста. Од 5 члена на Комисијата беа присутни 4 члена и 
на членовите на Советот, Комисијата им предлага овој Извештај да биде 
прифатен во форма каков што е даден. Ви благодарам. 
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                  ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
                  Ви благодарам г-ѓице Ивона Кузмановиќ. 

     Отворам претрес по точките. Дали некој бара збор по однос на 
овие точки? Повелете г-ѓо Ирена Стерјовска – Локвенец. 

 
      ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ: 
      Јас имам само кратко можеби процедурално прашање до 

представникот на ПС да ни објасни зошто е доцнењето на извештаите 
кои треба да се достават до Советот на Општина Прилеп? Крајот на 2020 
година разгледуваме тромесечие од 2019 година? и прво тромесечие од 
2020 година. Зошто сега следуваат ваквите извештаи. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Се извинувам полугодишни извештаи. Повелете представникот на 

ПС општа надлежност Прилеп Кире Спиркоски. Повелете г-дине Кире 
Спиркоски. 

 
КИРЕ СПИРКОСКИ: 
Добар ден на сите г-ѓо Претседател, Градоначалник, советници, 
Значи вака сето тоа се должи пошто ние Извештајот што беше од 

2019 година значи требаше да биде некаде Февруари месец, Јануари – 
Февруари како што и овај сега ќе биде од 2020 второто полугодие од 
прилика треба да биде крајот на Јануари, почетокот на Февруари, од 
прилика да ни биде извештајот готов, така, да. Лани со почетокот на 
Ковид кризата имавме малце поголеми обврски, поголеми ситуации, 
почеток на техничка влада. Па овде имавме промена на структура на 
началник на раководна структура и така тие моменти до нештото да 
дојде вака како што дојде сега и да закаснеме со Извештајот од втората 
половина од 2019 година. Иначе нема никакви други проблеми. И општо 
целата ситуација со Ковид кризата го донесе нештото како што го донесе. 
Благодарам. Тоа е тоа. 

 
                  ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

     Благодарам г-дине Кире Спиркоски. Дали некој друг се јавува 
за збор? Повелете г-дине Проданоски. 

 
      ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
      Од прилика на истава тема ќе зборувам и јас, ајде еве на речам 

ме превари колешкава Стерјовска. Прво сите сме заинтересирани. И 
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коментаров сега, ајде да не биде збор како реплика на г-дин Началник. 
Велите дека крајот на Јануари почетокот на Февруари. Кризата знаеме 
дека официјално почна околу 11-ти и 12-ти Март. Без разлика на сите 
услови обврските што ги имате према Советот на Општина Прилеп. 
Мислам дека треба вие посебно да ги почитувате затоа што кај вас еве да 
речеме дека треба да се почитува дисциплината која што ја имате како 
униформирано службено лице. Не е во ред да се касни цела година без 
разлика на сите околности. Не го почитувате Советот на Општината 
Прилеп со ова ваше каснење. Можеби се објективни причините за тоа 
што е закаснет извештајот. Според мене сте можеле да најдете сили и 
покрај сите услови да го доставите тој Извештај. Велите дека 
криминалитетот е намален, тоа ќе покажат бројките, односно кажуваат 
бројките и вие како ја гледате ситуацијава. Сега моево прашање е дали 
вие како Началник сте задоволни од она што полицијата направи како 
превентивни мерки да го спречи ширењето на оваа болест? Вас како 
Полиција граѓанството ве гледа само на некој начин како , како да се 
изразам, да ја помагате на некој начин таму службата од Центарот за 
јавно здравје, а не да бидете директрно како превентори, односно таква 
улога дадено да ја превенирате ширењето на болеста. За мене не е 
добар момент вие како орган, како ПС да реагирате само на луѓе што во 
даден момент после изборите не носеа маска и испишавте такви некои 
мандатни казни. Сметам дека ПС можеше да земе посериозна улога во 
спречување на оваа криза, односно во спречување, ајде да речеме, тие 
што се понеодговорни граѓани и да речеме со изречени решенија, 
односно со чекање на резултати од тест, си се шетаа низ градов и 
дополнително ја раширија болеста. Сметам дека линко Центар за Јано 
здравје и Министерство и ПС во Прилеп малце системот на 
информирање, односно системот на информација ви касни и со тоа 
придонесовме сите и јас како граѓанин се разбира, не се исклучувам од 
ова, да ни се рашири болеста. Што мислите вие по однос на овие 
прашања и дали сметате дека вашата ПС, односно вашите припадници 
можеа поинтензивно да се вклучат, односно вие да побаравте услови 
под кои граѓанствово би се движело, односно би се развивала оваа 
ситуација со пандемијава. Благодарам. 

 
 

                 ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
   Ви благодадарам г-дине Проданоски, г-дине Спиркоски 

повелете. 
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     КИРЕ СПИРКОСКИ: 
     Вака кратко ќе ви одговорам. Ние како ПС од почетокот на 

отпочнувањето на Ковид пандемијата ги презедовме сите мерки од 
висина на сите повисоки структури т.е СВР Битола, МВР – Скопје, така да 
сите насоки и задачи што ни беа дадени досега ние максимално во 
целост ги исполнивме од наша страна како ПС. Тоа говори и бројките 
говорат, значи досега го спомнавте тоа малку бевте контрадикторни од 
една страна тука се превелила, а од друга страна дали да се пишува 
пријава. Како што видовме значи од почетокот  граѓаниве наши во градов 
од почеток пробавме значи малце и со превентивни мерки со 
укажување, со редовно одржување на состаноците на Совет на Кризниот 
штаб што беше на Општина Прилеп, укажување на граѓаните за нивната 
свест да проработи како граѓани. Е сега тоа помина како што помина. Од 
тука ние значи мораме малку порепресивно да делуваме и делувавме. 
Јас еве ако сакате ќе ви прочитам и бројки. Значи од почетокот на Ковид 
кризата од страна на УВР Прилеп испишани се 3682 пријави до 24.12.тоа 
што значи до денеска е оваа бројка што се пишани пријавите на лица кои 
што не се придржувале до мерките укажани од страна на Владата. А на 
ниво на СВР се 9.950. Тоа значи дека ПС во тој дел била максимално 
активна, ангажирана и работела во тој дел. Исто така превентивно сме 
делувале и на места каде што ни било... секогаш и во секој момент 
укажувано за да делуваме и да дејствуваме како што се на пример 
гужвите пред банките. Еве и денеска имаме моментално таква ситуација 
каде што јас испуштив служби, моментално ангажирав служби пред 
Тутунска банка каде што има поголема гужва да се направи некој ред, 
макар да тоа и самите банки и самите тие што му се таму како 
обезбедување, значи и тие таму треба да си водат сметка. Еве 
дополнително и ние влегуваме и во тој дел. Исто така имаме служба и 
пред болницата дополнително на Болницата на службата што и е за 
обезбедување, таму да воведеме дополнително и да помогнеме колку 
што можеме значи да нема никакви проблеми. Значи ќе повторам ние 
како ПС максимално од почетокот на Корвид кризата сме максимално 
вложени во овој дел, максимално делуваме. Тоа е тоа. 

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

     Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на 
Советот секој поеднечно во чет да се изјасни. 
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      Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Извештајот-

Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа 
надлежност-Прилеп, во текот на второт полугодие од 2019 година?  

      Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
      Ви благодарам колеги советници. 
      15 членови на Советот гласаа „за“ и 11 „воздржани“. 

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

      Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Извештајот-
Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа 
надлежност-Прилеп, во текот на првото полугодие од 2020 година?  

      Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
      Ви благодарам колеги советници. 
      15 членови на Советот гласаа „за“ и 11 „воздржани“. 
      Констатирам дека со 15 гласови “за” и  со 11 гласови “воздржан”, 

Одлуката е усвоена. 
 

                   По ДЕСЕТТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за усвојување 
на Финансискиот план на ЈОУДГ,,Наша иднина’’ - Прилеп, за 2021 година, 
пред да отворам претрес, го најавувам  претседателот на Комисијата за 
финансирање и буџет, г-дин Александар Китаноски да поднесе извештај 
по однос на оваа точка. Повелете г-дине Китаноски.  
 
                   АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
                   Ви благодарам Претседателке. Комисијата за финансирање и 
Буџет го разгледа и Финансискиот план на ЈОУДГ,,Наша иднина’’ -  
Прилеп, за 2021 година. На сметката 903, односно сметката за дотации, 
планирани се приходи од 68.000.000 денари, на сметката 787 сопствени 
приходи планирани се 38.000.000 денари и 38.807.000 денари и на 
сметката 785 планирани се приходи од 402.300 денари. Комисијата со 4 
гласа „за“ и 1 „воздржан“ ги усвои финансиските планови за трите сметки 
од ЈОУДГ „Наша иднина“. Ви благодарам. 
 
                   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

      Благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по точката. 
      Дали некој бара збор? Замолувам од советниците дали  некој 

сака да се јави за збор по оваа точка? 
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      Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на 
Советот секој поедиечно, да се изјаснат во чет. 

 
      Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на 

Финансискиот план на ЈОУДГ,,Наша иднина’’ Прилеп, за 2021 година? 
      Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
      Ви благодарам колеги советници. 
      16 членови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржани“. 
      Констатирам дека со 16 гласови “за” и  со 10 гласови “воздржан”, 

Одлуката е усвоена. 
 

         По ЕДИНАЕСЕТТАТА точка од дневниот ред: - Одлука за давање 
согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на 
работното време на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’Прилеп, ја најавувам 
претседателката на Комисијата за општествени дејности и заштита на 
правата на децата, г-ѓица Ивона Кузмановиќ  да поднесе извештај по 
однос на оваа точка. Повелете г-ѓица Ивона. 

 
        ИВОНА КУЗМАНОВИЌ: 
        Благодарам. Почитувана Претседателке, Комисијата за 

општествени дејности и заштита на правата на децата ја разгледа Предлог 
– Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на почетокот 
и завршетокот на работното време на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’- Прилеп, се 
однесува на работното време во градинката да биде 40 часа неделно. 
Комисијата со 4 гласа „за“ на Советот му предлага точката да биде усвоена 
во предложениот текст. Благодарам. 

 
                   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

      Благодарам г-ѓице Ивона Кузмановиќ. Отворам претрес по 
точката. 

      Дали некој бара збор? Почитувани советници дали  некој се 
јавува за збор по оваа точка? 

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

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

Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време 
на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’ - Прилеп?  

      Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
      Ви благодарам колеги советници. 
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      16 членови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржани“. 
       Констатирам дека со 16 гласови “за” и  со 10 гласови “воздржан”, 

Одлуката е усвоена. 
 
 

        По ДВАНАЕСЕТТАТА и ТРИНАЕСЕТТАТА точка од дневниот ред: - 
Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на 
ЈКП,,Водовод и канализација“ - Прилеп; и 

        - Решение за разрешување и именување на претставник на 
Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООМУ  “Ордан МИхајлоски -
Оцка” – Прилеп, пред да отворам претрес го најавувам претседателот на 
Комисијата за мандатни прашања, г-дин Валентин Божиноски да го 
поднесе извештајот по овие точки. 

 
         ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ: 
         Благодарам. Почитувана Претседателке, почитуван Градоначалник, 

почитувани колеги советници и останати гости добар ден. 
         Комисијата за мандатни прашања избори и именување одржа 

седница онлајн во четвртокот со две точки на дневен ред: 1. Решение за 
разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП,,Водовод и 
канализација“ - Прилеп; и 

        2. Решение за разрешување и именување на претставник на 
Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООМУ  “Ордан Михајлоски -Оцка” – 
Прилеп. 

         По првата точка: Решение за разрешување и именување на 
член во Управниот одбор на ЈКП,,Водовод и канализација“ – Прилеп, 
Комисијата ја разгледа оваа точка и од член во Управниот одбор на ЈКП 
,,Водовод и канализација“ се разрешува Билјана Василеска – Темелкоски 
врз нејзина неотповиклива оставка. За член во Управниот одбор на 
ЈКП,,Водовод и канализација“ – Прилеп, Комисијата одлучи да го именува 
Петар Кузманоски магистер инженер со 4 гласа „за“ и 1 „воздржан“. 

        По втората точка од дневниот ред: - Решение за разрешување и 
именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на 
ООМУ  “Ордан Михајлоски -Оцка” – Прилеп, Комисијата ја разгледа оваа 
точка и со ова Решение се разрешува Димитрие Николоски од член на 
Училишниот одбор на ООМУ  “Ордан Михајлоски -Оцка” – Прилеп врз 
основа на барање на ООМУ  “Ордан Михајлоски -Оцка” – Прилеп. За 
претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООМУ  “Ордан 
Михајлоски -Оцка” – Прилеп се именува Ане Неделкоска, наставник по 
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одделенска настава. Комисијата со 4 гласа „за“ и 1 „воздржан“ го усвои 
ова решение. Ви благодарам. 

 
                    ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

       Ви благодарам г-дине Божиноски. Отворам претрес по овие 
точки. Дали некој од советниците се јавува за збор? Повелете господине 
Проданоски. 

      ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ:  
      Ова некако станува симптоматично и сакам да ги пратам ако 

има представници од „Водовод и канализација“ оти веќе трета седница 
со ред каде што сменуваме член на Управен одбор. Тешко е да се биде 
член на Управен одбор или што се случува? Секоја седница промена на 
член на УО во ЈП. Ако има некој представник мислам дека е соодветно на 
ситуацијава да ми одговори, односно да ни ги даде причините зошто 
највисокиот орган на управување постојано ги сменува своите членови? 

 
                    ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

       Ви благодарам г-дине Проданоски. Бидејќи ова не е точка на 
предлог на ЈКП „Водовод и канализација„ еве ќе се обидам јас согласно 
со моите сознанија, минатиот пат беше кажано, затоа кога читаат мислам 
дека сите сме фокусирани слушаме. Госпоѓата Петра Лукароска поднесе 
минатата седница оставка и на нејзино место кооптиравме нов член, 
бидејќи г-ѓата Петра Лукароска во моментов извршува нова функција ВД 
директор на СОУ „Ѓорче Петров“, односно Медицинско она што ние 
популарно си го нарекуваме меѓу нас. Значи тука има судир на интереси 
и мора да се откажи од една нејзина функција. За денешното 
разрешување на госпоѓата Билјана Василески, поднесува оставка затоа 
што член од потесното семејство веќе станува вработен во ЈКП „Водовод 
и канализација“ и да не доаѓа со нејзините одлуки кои што ги носи до 
судир на интереси, си поднесува оставка. И мислам дека е многу 
принципиелно и согласно законите од тие двете причини. И Катерина 
Кареска си поднесе од сопствени причини оставка и нема да 
навлегуваме во личните причини на некого. Мислам ако ова мое 
излагање ги задоволи вашите сознанија што се случува со УО во ЈКП, а 
ако не ќе се обратиме во писмена форма па да си добиете одговор од 
службите. Ви благодарам. Повелете. 

 
      ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
      Јас ако немате против. 
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                   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
      Повелете. 
      ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
      Ако ми дозволите кратко. Не беше желба никаква, односно 

чисто објективно прашање што се случува, пошто во континуитет ги 
имаме овие одлуки. Добро си одговоривте, си кажавте дека тука веќе... 
                   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 

      Така се работи согласно Закон,  судир на интереси, постои кај 2 
члена и мора да се постапува согласно законот. Едниот член видовте и 
сами беше во барањето доставено дека си поднесува оставка. Во 
причините не навлегуваме лични. Наше е да овозможиме услови на ЈКП 
„Водовод и канализација“ непречено да работи. Ви благодарам.  

 
      ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ: 
      И граѓаните ќе видат дека ако си член на Управен одбор 

сигурно имаш реални шанси да напредуваш. Ви благодарам. 
 

                   ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
                   Ви благодарам. Дали некој друг се јавува за збор по овие 
точки? 

      Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на 
Советот да преминеме на гласање и секој поедиечно, да се изјаснат во 
чет. 

     Кој е „за” усвојување на Решение за разрешување и именување 
на член во Управниот одбор на ЈКП,,Водовод и канализација“ - Прилеп?  
          Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

      Ви благодарам колеги советници. 
      16 членови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржани“. 
      Констатирам дека со 16 гласови “за” и  со 10 гласови “воздржани”, 

Решението е усвоено. 
      Замолувам до советниците да се изјаснат поединечно сите во чет. 

 
      Кој е „за” усвојување на Решение за разрешување и 

именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на 
ООМУ  “Ордан Михајлоски -Оцка” - Прилеп?  
                   Кој е “против”, кој е “воздржан”? 

      Ви благодарам колеги советници. 
      16 членови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржани“. 
       Констатирам дека со 16 гласови “за” и  со 10 гласови “воздржани”, 

Решението е усвоено. 
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       По ЧЕТИРИНАЕСЕТТАТА, ПЕТНАЕСЕТТАТА, ШЕСНАЕСЕТТАТА, 

СЕДУМНАЕСЕТТАТА и ОСУМНАЕСЕТТАТА точка од дневниот ред: - Програма за 
уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2021 
година;  

        - Годишна Програма за финансирање на изработка на 
урбанистички планови на територијата  на  Општина Прилеп  за 2021 
година; 

         - Програма за утврдување на критериуми и стандарди за 
поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп. 

         - Одлука за утврдување на потреба за поставување на урбана 
опрема и условите, начинот и постапката за поставување на урбана 
опрема; и 

          -Одлука за донесување на техничка исправка на ДУП за 
четврт 3, блок 3.13 , Општина Прилеп, пред да отворам претрес, го 
најавувам  претседателот на Комисијата за урбанизам и заштита на 
животната средина, г-дин Никола Багески да поднесе извештај по однос 
на овие точки. Повелете господине Багески. 

 
НИКОЛА БАГЕСКИ:  
Благодарам почитувана претседателке. 
Комисијата за урбанизам ги разгледа точките кои се денес дел од 

дневниот ред. Што се однесува до програмите не би навлегувал детално. 
Со оглед на обемноста советниците ги добија во материјалите и доколку 
има некакви поконкретни прашања, тогаш или јас или од службите од 
Секторот за урбанизам некој ќе ви одговори. Што се однесува до 
Одлуката за донесување на техничка исправка на Детален урбанистички 
план за четврт 3 блок 3.13 се работи за техничка грешка во табеларниот и 
во текстуалниот прилог на Деталниот урбанистички план, имено на една 
од парцелите во бруто развиената површина е пресметана наместо 
П+2+поткровје како што е во Деталниот урбанистички план, пресметана е 
П+1+поткровје и со тоа се менува комплетно бруто развиената површина 
и поради тоа е потребна корекција. Комисијата му предлага на Советот 
сите точки, кои се денес дел од дневниотр ред да бидат усвоени. 
Благодарам. 

  
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Багески.  Отворам претрес по однос на 

точките. Молам до советниците.Кој сака да се јави за збор? Повелете. 
Повелете г-дине Ајдини: 
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САМИ АЈДИНИ: 
Врз основа на Програмата се утврдило врз основа на многу 

предлози од страна на (како што кажа и Градоначалникот) врз основа на 
предлози од  УЗ и МЗ, невладиниот сектор и други. Јас сакам конкретно 
да зборувам за во Програмата ЈА0 каде што е изградба на јавно 
осветлување. Таму во Програмата колку што можев да прочитам, дадено 
е само ул.„Дебарца“ дел од 650 м. Можеби врз основа на некои анализи, 
кои што ги имале, така да се ставени во оваа Програма, можеби некој ќе 
ми даде образложение врз основа на што се темелени овие 650 м на 
ул.„Дебарца“ дел, каде се овие 650 м конкретно? Се обидов да 
прочитам, да видам и дали таму има техничка документација со која што 
ќе може да се изведи таму и сумата која што би коштало затоа што 
сумата која што ја видов мислам дека е помала од потребата. 

Втората работа за да ги сумирам сите 3 во едно за да не одземам 
многу време,во делот на изградба на патишта и улици во точка 1 каде 
што вика подготвување на основни проекти сакам да прашам во 
Секторот за урбанизам или можеби колегата кој што е представник на 
Секторот за урбанизам или Комисијата ќе даде подетално... 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Колега Сами има представник тука ќе се обрати. 
 
САМИ АЈДИНИ: 
Фала ви. Сакам да прашам дали има основни проекти кои се веќе 

во тек на изработка или пак се подготвуваат и која техничка 
документација ја има? За кои улици се подготвени за да може да се 
подготвуваат и реализираат овие проекти, кои што ги гледам тука. Не 
гледам проекти во делот на УЗ „Тризла“ 1 и „Тризла 2“. Морам да 
констатирам дека има во точка 3 Реконструкција и одржување на 
патишта и таму ја ставиле „Дабнички завој“ и „Дабничка“ а веќе 
„Дабнички завој“ е колку што можам да видам и морам да констатирам 
дека лани мислам дека овој период од таа истата програма веќе се 
асфалтира како нова улица. А во дел на „Дабничка“ улицата која што 
подолго време јас ја барам и поднесов и неколку амандмани за кои што 
имавме и расправа, ако се сеќавате добро, за тие улици и верувам дека 
добронаметрно би биле ставени од страна на Општината, која што го 
прифати тој дел. Па морам да констатирам дека во улици и патишта каде 
што се набројани можеби 12 или овде гледам можеби 13 низ градот, а 
нема ниту една улица која што е можна од „Тризла 2“. Од тука можам да 
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запрашам можеби Секторот за урбанизам видел некој проблем дека не 
може да влезе ул.„Косовска“, не може да влезе ул.„Богомила„ не може 
да влезе  ул.„Беровска“, ул. горна  „Гостиварска“, а веќе да не зборувам 
за ул.„Дебарца“. Од тука ги упатувам прашањата и размислувањата дали 
е можеби добро пред подготовките на овие планови и на овие програми 
да се исконсултира добро со лица кои што знаат, каде треба, колку треба, 
а за тоа е добро населението да се праша воглавно или да се оди на 
темелни документи, кои што се поднесени во Општината како што се 
акциските планови или приоритетите, кои што се поднесени до самата 
Општина. А и лично од мене беа поднесени така да верувам дека ова 
добронамерно ќе го сфатат лицата од Општината и Советот и 
претседателот на Комисијата дека во дополнителните средства каде што 
се планираат улици во градот и во населени места ќе бидат ставени овие 
улици затоа што сакам да зборуваме за едно општество какво што и сите 
сакаме да се наречеме и сите заслужуваме подобри услови во делот на 
своето живеење. Од тука тргнувам дека граѓаните кои што живеат во 
УЗ„Тризла 2“ заслужуваат подобри услови за живеење, а тоа се: патишта, 
водовод и канализација и улично осветлување. Верувам дека ќе добијам 
одговор и дека во наредниот период ќе седнеме и ќе размислиме 
заедно во делот на ова планирање како дополнување кое дека ќе го 
имаме каде во најмала рака ќе влезат две улици ул. Стара 
„Беровска“,која што е негде околу 700 м и улицата која што треба да се 
дозаврши улицата „Гостиварска“ со десниот нејзин крак. Можеби ќе 
добијам одговор, а можеби писмено, можеби ќе добијам дополнителни 
прашања за да го уредиме овој дел и верувам дека добронамерно ќе ја 
сфатите оваа критика позитивна дека граѓаните заслужуваат подеднакви 
услови за живеење, без разлика каде и да живеат, сепак треба да им се 
дозволи на сите врз основа на оваа Програма и Буџет да бидеме дел од 
тоа. Морам да се надоврзам и затоа јас гласав „воздржано“ за Буџетот 
затоа што гледам дека поголемиот дел не го искористиле сите заедници 
или целото општество во Општина Прилеп. Ви благодарам.  

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Сами Ајдини. Тука со нас е и 

раководителката на Урбанизам, г-ѓата Васе Никоска, се надевам дека ќе 
одговори на вашите прашања. 

 
ВАСЕ НИКОСКА: 
Добар ден. Како дел од администрацијата што ја изработуваше 

оваа Програма да ви одговорам на прашањата. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Се извинувам малку ќе почекате нешто со звуков не е во ред, само 

да средиме. 
 
ВАСЕ НИКОСКА: 
Добар ден. Како дел од администрацијата што ја изработуваше 

оваа Програма ќе одговорам на прашањата на Општина Прилеп за 2021 
година на вашето прашање да ви одговорам. Значи по однос на првото 
прашање кој е овој дел од 650 м предвиден за изградба на објекти во 
енергетиката на ул.„Дебарца“ таа е внесена согласно анализите кои ги 
направило Одделението за комунални дејности. Колегите од тоа 
одделение ја предложија бидејќи имаме изработено и проект за оваа 
улица и може да оди за реализација. Можете да дојдете кај нас и ќе ви 
објасниме подетално, како и зошто е влезена таа улица и во кој дел. 

По однос на второто прашање зошто се предвидени во населба 
„Тризла“ само двете улици „Дебарца„ и „Дабнички завој“, а немаат 
проектна документација и на тоа ќе ви одговорам, за одржување, 
рехабилитација, нивлеција, санирање на ударни дупки, шахти, прокопи, 
тампонирање и други работи на улиците и општинските патишта како и 
тротоарите. Исто така се врши анализа од страна на Одделението за 
патишта и улици и согласно таа анализа земени се овие улици за вршење 
на ваков вид на работа. Значи овие работи не одат со одобрение и со 
проект. Не можеме сите барања да ги удоволиме од сите урбани 
единици - заедници. Значи ние ги гледавме пријавите, барањата 
комисиски во Секторот за урбанизам и од сите урбани заедници 
презедовме дел кај што се улиците кои што се во најкритична ситуација. 
Не можеме на сите да одговориме. Значи толкав е Буџетот таа е ставката 
што ни е дадена од Одделението за финансии и од тие средства ние 
гледавме да задоволиме од сите урбани заедници дел од проблемите 
што ги имаат да ги разрешиме. Толку. Оваа Програма уште да ви кажам 
дека знаете дека може да се дополнува и изменува и во текот на 
годината. Доколку се исцрпат овие средства и се реализираат дел од 
овие улици се санираат, по неколку месеци можеме да предвидиме нови 
средства доколку има во Буџетот нормално. И да внесеме од другиве 
улици доколку имаат поголеми проблеми граѓаните. Благодарам. 

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



38 
 

САМИ АЈДИНИ: 
Почитувана Претседателке само исправка. Ме слушате, ако може 

само да ја надополнам г-ѓата. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Повели г-дине Ајдини. Ова би било реплика, повелете. 
 
САМИ АЈДИНИ: 
Реплика во делот на излагањето затоа што „Дабнички завој“ јас 

кажав дека е улица нова која што се вложија средства само пред неколку 
месеци и таму рехабилитација и одржување нема потреба затоа што е 
нова улица. Можеби мислеле или сакале да ја постават улица „Кораб“ 
која што е попречна и главна улица, каде што има потреба да се санира и 
да се одржува и да се прави рехабилитација на истата улица, а во делот 
на „Дабничка“, да во кој дел и на колку метри ја одржувале во кондиција 
истата. Затоа зборував и затоа ви кажав дека улицата „Дабнички завој“ е 
една од новите улици која добро котира од пред неколку месеци и нема 
потреба толку. Можеби технички исправки треба да си направат. Ако 
мислат веќе на улица „Кораб“ која што подолго време е оставена во 
центарот на „Тризла“ . Од другиот дел затоа и ви кажав многу поубаво и 
подобро би било тие средства да ги пренаменеа во улица „Богомила“ и 
„Косовска“, кои што се попречни улици и кои што се улици по 300 по 350 
метри и би завршиле еднаш за секогаш и да имаме целосно во „Тризла“ 
асфалтирано. Ви спомнав улица „Дебарца“,  улица „Дебарца“ ќе се 
опфати со еден нов проект еве јас ќе ве поправам и ќе ве дополнам веќе 
од Февруари ќе почне со работа, каде веќе и од вчера е добиен истиот 
договор за грант и таму незнам затоа ве прашав во кој дел ги планиравте 
уличните осветлувања да се постават затоа што подготовката и работата 
е сосема во друга насока. И од тука сакав само да се дополнам во тој дел 
дека „Дебарца“ како „Дебарца“ улица е од почетокот на завршувањето 
со „Горан Миноски“, па се до крајот на „Маркови кули“. Тоа е огромен 
поен за кое што ние немаме прегледност и немавме таква графа, 
понапред почитуваниот претседател Миле Талески, кој е сега пратеник, 
секогаш предвидуваше да знаеме ние советниците конкретно, кој дел и 
каде ќе се работи да не испаднат вакви недоразбирања кои што ние ќе ги 
бараме и во кој дел треба да се работи. Инаку во овој дел токму моето 
излагање беше дека конкретните улици и потреби ги имате во 
документот кој што ви е во Општина и од таму можевте да го извадите и 
да ги предвидите средствата директно кој што ќе беа во корист на самата 
заедница. Ви благодарам. 
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ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Ајдини. Ништо не е променето фунцијата 

Претседател на Совет и сега постои. Доколку имате потреба тука сме, ќе 
излеземе и сега на терен. 

 
САМИ АЈДИНИ: 
Се извинувам да не се разбереме погрешно. Зборував кога 

баравме претходно од самиот Буџет дека треба да се прецизираат 
работите кои што вие треба да ги знаете.Јас ве почитувам, фала и вие што 
не почитувате. 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Јас да си кажам како претседател стојам на располагање. Ви 

благодарам г-дине Усеини, повелете г-ѓо Никоска, дообјаснете му на г-
динот Ајдини. 

 
ВАСЕ НИКОСКА: 
И ние како општинска администрација стоиме на располагање. 

Вие можете да дојдете било кога кај нас. Ние ќе ги отвориме проектите, 
ќе ги отвориме плановите, ќе се состаниме со одделенијата каде што 
имате потреба и ќе ги разрешиме овие ситуации. Јас како изработувач на 
Програмава не можам да знам каде се тие 650 м. Ние имаме луѓе во 
Одделението за патишта и улици каде што ги акцептирале и ќе ни ги 
образложат на двајцата. Не можам да знам кај се тие 650 м. На 
„Дабнички завој“ тротоари имаме предвидено затоа што во оваа 
Програма не се само асфалтирања. Значи се и тротоарите и други видови 
на работи доколку се јават на улиците. 

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

Уште еднаш поставувам прашање. Дали некој друг се јавува за збор? 
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот 

секој поедниечно, да се изјаснат на чет по 14-тата точка. 
 
Кој е „за” усвојување на Програма за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2021 година? 
    Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             16 чланеови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржан“. 

Констатирам дека со 16 гласови “за” и  со 10 гласови “воздржан”,   
Програмата  е усвоена. 
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Кој е „за” усвојување Годишна Програма за финансирање на 

изработка на урбанистички планови на територијата  на  Општина 
Прилеп  за 2021година? 
             Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             26 чланеови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам дека со 26 гласови “за”, односно едногласно 
Програмата  е усвоена. 

 
Кој е „за” усвојување Програма за утврдување на критериуми и 

стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина 
Прилеп? Ве замолувам колеги советници изјаснете се по 16-та точка во 
чет. Ви благодарам колеги советници. 
  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             16 чланеови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржан“. 

Констатирам дека со 16 гласови “за” и  со 10 гласови “воздржан”,   
Програмата  е усвоена. 
 

Кој е „за” усвојување Одлука за утврдување на потреба за 
поставување на урбана опрема и условите, начинот и постапката за 
поставување на урбана опрема?  
             Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             16 членови на Советот гласаа „за“ и 10 „воздржан“. 

Констатирам дека со 16 гласови “за” и  со 10 гласови “воздржан”,   
Одлуката  е усвоена. 
 

Кој е „за” усвојување Одлука за донесување на техничка исправка 
на ДУП за четврт 3, блок 3.13 , Општина Прилеп?  
  Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
             26 членови на Советот гласаа „за“. 

Констатирам дека со 26 гласови “за”, односно едногласно 
Одлуката  е усвоена. 

 
            По ДЕВЕТНАЕСЕТТАТА, ДВАЕСЕТТАТА и ДВАЕСЕТИПРВАТА точка од 
дневниот ред: - Одлука за усвојување на Финансискот план со планирани 
инвестиции на ЈП за ПУП Прилеп, за 2021 година;  

- Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП 
Прилеп - планирани активности во 2021 година; 

- Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на 
вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП за 
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ПУП Прилеп за 2021 година; пред да отворам претрес, го најавувам  
претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, г-дин Александар 
Китаноски го  да поднесе извештај по однос на овие точки. Повелете г-
дине Китаноски.  

 
АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
Ви благодарам Претседателке.  
Почитувани советници, со Финансискот план со планирани 

инвестиции на ЈП за ПУП Прилеп, за 2021 година планирани се приходи 
на износ од 51.899.271 денар. Планираните расходи за наредната година 
се на износ од 51.791.680 денари.Комисијата ја разгледа и Програмата за 
работа на ЈП за ПУП Прилеп - планирани активности во 2021 година. Оваа 
Програма беше образложена од страна на представникот на ЈП за ПУП и 
успешното реализирање на истата во наредната година секако е 
предуслов за финансиските показатели за наредната година. 

Во врска со Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2021 
година од страна на Управниот одбор на ова ЈП донесена е Одлука, 
вредноста на бодот за наредната година да биде на износ од 81,10 
денари. Комисијата со 4 гласа „за“ и 1 „воздржан“ ги усвои Финансискиот 
план и Програмата за работа, додека Одлуката за вредноста на бодот 
беше усвоена едногласно со 5 гласови „за“. Ви благодарам. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Благодарам г-дине Китаноски.Отворам претрес по  овие точки. Ги 

замолувам советниците кој сака да се јави за збор? Повелете. 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ:  
Ако може процедурално. 
 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Повелете г-дине Проданоски. 
 
ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ:  
Да ги замолам службите и вас како Претседател на Советот кога ќе 

има измени на дневниот ред, пошто сега одиме дигитално, ако не ви е 
проблем на почетокот на седницата или во текот на седницата да имаме 
прочистено, односно раководството и тек по точките на дневен ред да ги 
имаме освежени како што ќе го изгласаме дневниот ред. Мислам дека 
тоа не ви е проблем пошто и вие ги имате спремни да ни ги испратите 



42 
 

пошто ќе ги гледаме и ќе ги следиме да бидеме во тек со дискусиите, 
меѓутоа да бидеме и во тек со вклучување, односно за гласање  на 
точките за да ги следиме. 

 
ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
Ви благодарам г-дине Проданоски. Коректна е процедурата. Јас 

кажав на самиот почеток кога станав претседател дека сакам ваквата 
пракса на дополнителни точки да ја избегнеме. Меѓутоа, во оваа 
ситуација навистина моравме да излеземе во пресрет бидејќи бевме 
замолени од јавното претпријатие, еве едно мало објаснување, бевме 
замолени од страна на ЈП за ПУП бидејќи од здравствени причини 
личноста кај нив која што ги изготвува овие извештаи имаше здравствени 
проблеми и Управниот одбор го одржаа во понеделникот, не беа во 
можност пред закажувањето на седницата да го направат тоа. До мене се 
обратија како претседател и им излегов во пресрет бидејќи се работи... 
Буџет носиме денеска, а не е коректно после Буџетот да носиме 
финансиски планови на ЈП. Ќе излегуваме во вакви ситуации во пресрет, 
меѓутоа сте во право дека требаше пред самата седница да имате 
известување за што се работи кога се проширува вака дневниот ред. Тука 
се присутни од службата за организирање на Советот и во иднина ќе ги 
регулираме овие прашања како што треба. Ви благодарам. Дали некој 
друг се јавува за збор? 

Дали уште некој се јавува за збор? 
Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот 

секој поедниечно во чет, да се изјаснеме по однос на деветнаесеттата 
точка. 

 
Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Финансискот 

план со планирани инвестиции на ЈП за ПУП Прилеп, за 2021 година? 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот гласаа „за“ и 11 „воздржани“ 
Констатирам дека со 15 гласови “за” и 11 гласови “воздржан”,   

Одлуката  е усвоена. 
 
Кој е „за” усвојување на Одлука за усвојување на Програмата за 

работа на ЈП за ПУП Прилеп - планирани активности во 2021 година? 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
15 членови на Советот гласаа „за“ и 11 „воздржани“ 
Констатирам дека со 15 гласови “за” и 11 гласови “воздржан”,   

Програмата  е усвоена. 
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  Кој е „за” усвојување на Одлука за давање согласност на Одлуката 
за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на 
вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2021 година? 

Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
26 членови на Советот гласаа „за“. 
Констатирам дека со 26 гласови “за”, односно Одлуката  е 

едногласно усвоена. 
 
 
               По ДВАЕСЕТИВТОРАТА точка од дневниот ред: - Одлука за 
давање согласност на Измената на годишниот план за вработување во 
2021 година, на ООУ ,,Блаже Конески’’-Прилеп, пред да отворам претрес, 
го најавувам  претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, г-
дин Александар Китаноски да го  поднесе извештај по однос на оваа 
точка. Повелете г-дине Китаноски.  
 
               АЛЕКСАНДАР КИТАНОСКИ: 
               Благодарам Претседателке. 
Почитувани Советници на вчерашната седница беше разгледана 
Измената на Годишниот план за вработување во 2021 година, на ООУ 
,,Блаже Конески’’-Прилеп, кој се однесува за 2021 година. Со истиот се 
планираат 5 нови вработувања за наредната година и сите се старо 
финансираање, односно 3 работни места се ослободени оваа година, а 
две се по основ на старо финансирање, а за наредната година планирано 
е да се пензионираат лицата. Комисијата со 4 гласа „за“ и 1 „воздржан“ 
ги усвои овие измени и предлага советниците да се изјаснат позитивно за 
овој Годишен план.  
                 Би ја искористил и можноста со оглед на тоа што ова е последна 
точка од Комисијава за финансии да им ги честитам новогодишните и 
божичните празници на сите колеги советници и представници на 
предлагачите на материјалот и да им посакам добро здравје во 
наредната година пред се. Ви благодарам. 
 

ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА: 
      Ви благодарам г-дине Китаноски. Отворам претрес по точката. 

  Дали некој од членовите на Советот бара збор? Молам да се 
јави. 
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  Бидејќи никој не се јавува за збор ги молам членовите на Советот 
секој поедниечно, да се изјаснат. Ве замолувам колеги советници да се 
изјаснете во чет. 

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

на годишниот план за вработување во 2021 година, на ООУ ,,Блаже 
Конески’’- Прилеп?  

 
Кој е “против”, кој е “воздржан”? 
 
Се јавува одреден проблем ќе се прозиваме. 
 
Еленче Ташковска „за“ , Јулијана 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 „воздржан“, Ирена 
Стерјовска – Локвенец „воздржана“, Кирил Ѓорѓиески „воздржан“, 
Јулијана Силјаноска „воздржана“,  Виктор Здравески „воздржан“, 
Андријана Ристеска „воздржана“, Винета Лозаноска „воздржана“,  Никола 
Габроски „воздржан“,  Кети Бикоска „воздржана“  и Сами Ајдини 
„воздржан“.   

 
   Ви благодарам колеги советници. 

                15 членови на Советот гласаа „за“ и 11 „воздржан“. 
                Констатирам дека со 15 гласови “за” и  11 “воздржан”,  Одлуката 
е усвоена. 
 
                Со тоа што го исцрпивме днениот ред од 51-вата седница, 
констатирам дека седницата заврши. 
 

Ви благодарам на трпението и соработката и за малите технички 
проблеми кои што ни се јавуваа во текот на работата. Бидејќи како што кажа г-
динот Китаноски ова е мое  последно обраќање кон советниците, односно 
последната седница на Советот за оваа година предпоставувам доколку не се 
јави некоја насушна потреба да се видиме овие неколку наредни денови до 
31.12., ќе си го искористам моето право од лично име да ве поздравам, 
посакам добро здравје на сите нас, на нашите семејства и најблиски и со 
поголем елан и работни сили да се видиме во 2021 година. Ви благодарам. 
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По исцрпувањето на дневниот ред, седницата заврши во 13,оо  часот. 
 

       
Број 09 – 3157/1                                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2020 година                                                           на Совет на Општина Прилеп 
     П р и л е п                                                                                   Еленче Ташковска 
   

СТЕНОГРАФ 
Горица Чатлеска 

 
 

 
 

 

 


