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ЗАПИСНИК
Од одржана 30 (триесетта) седница на Советот на општина Илинден
СКОПЈЕ

Триесеттата седница на Советот на општи.ш Илинден се одржа на ден
28.01.2011 година ( петок) со почеток во 15.15 часот.
На седницата присуствуваа : Претседателот на Совет - Марјан
Милошевски и членовите на Совет : Љупчо Бошковски, Марјан Паневски, Ацо
Андевски, Марија Станковска, Момчило Најдовски, Валентина Додевска, Сашо
Секуловски, Јовче Ангеловски , Марјан Цветковски , Сашо Цветковски .Виолета
Ваневска, Миле Велиновски и Надица Ѓуровска.
На седницата присуствуваа :г-дин Жика Стојановски - Градоначалник на
Општина Илинден, Сашо Саздовски - Раковод^тел на Одделение за финансиски
прашања, Јулијана Димитријевска-Раководител на Одделение за урбанизам,
комунални дејности и заштита на животна средина.Славица Милошевска Раководител на Одделение за инспекциски надзор-Инспекторат.Вања СтојановиќСоветник внатрешен ревизор,
Ивица Трипуновски-Виш соработник за
нормативно правни работи во Одделение за подршка на Градоначалникот,
нормативно-правни и општи работи, Драган Дејановски-Директор на ЈКП Илинден,
Тони Здравковски-Дирекгор на ЈКП Водовод.
За работата на триесеттата седница Претседателот на Совет го предложи
следниот:
ДНЕВЕН

РЕД

1. Усвојување на Записник од дваесет и осма и дваесет и деветта седница
на Советот на Општина Илинден;
2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Илинден за
2010 година за IV ( четврт) квартал
3. Одлука за одобрување на
долгорочно задолжување на Општина
Илинден
4. Советнички прашања
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Сашо Цветковски изнесе дека има предпог за дополна на дневниот ред кој треба
да се умножи и достави на членовите на Советот.
Миле Велиновски предпожи предлогот за дополна на дневниот ред да биде
доставен за наредната седница на Советот.
Претседателот на Совет предложи предпогот за дополна на дневниот ред да
биде доставен преку архивата и да се умножи и за наредната седница да се
достави на сите членови на Совет.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот го стави на усвојување
предложениот дневнен ред без предлози за измена и дополна на дневниот ред.
Co 12 гласа ЗА Советот го усвои дневниот ред за работата на триесеттата
седница на Советот на Општина Илинден
ПРВА ТОЧКА
Усвојување на Записник од deaecem и осма и дваесет и деветта седница
на Советот на Општина Илинден
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Претседателот отвори расправа по Записникот од дваесет и осмата седница на
Советот на Општина Илинден.
Миле Велиновски истакна дека има забелешки на записникот за следните точки :
-во однос на дискусите за предлог буџетот за 2011 година смета дека дискусиите
му се скратени и она што е напишано се недоискажани реченици
-на страна 6 од записникот во однос на дискусијата за средствата предвидени за
просторно и урбанистичко планирање е наведено „ Исто така и кај делот за
просторно и урбанистичко планирање со ребалансот беа намапени на 47
мил.денари а сега повторно се зголемуваат на 61 мил.денари".Не е наведена
целата дискусија а суштината беше дека во буџетот воопшто не се предвидени
средства за проширување на водоводната мрежа, со што на идните инвеститири
олштината би им помогнала во делот на уредувцње на заемјиштето.
- на крајот од дискусијата по четврата точка од дневниот ред не е наведено
гласањето на членовите на Советот и не е напишано воопшто дали Советот го
усвоил Буџетот за 2011 година.
Миле Велиновски истакна дека нема да го подржи овој записник затоа што на
седницата изнесе многу темелни дискусии кои во голем дел се скратени или
воопшто не се наведени.
Претседателот на Совет го стави на усвојување записникот од дваесет и осмата
седница со забелешка да се корегира онаму каде што е изоставено да се наведе
гласањето е усвојувањето на буџетот за 2011 година.Претседателот на Совет
додаде дека ќе го поптише записникот откако стручните служби ќе го корегираат.
Co 7 гласа ЗА и 4 ПРОТИВ Советот го усвои записникот од дваесет и осмата
седница на Советот на Општина Илинден.
Претседателот отвори расправа по записникот од дваесет и деветтата седница на
Советот на Опшпгина Илинден.
Миле Велиновски истакна дека има забелешки во однос на записникот за
следните точки:
-во однос на расправата по одлуката за утврдување на надомест за одржување на
јавна чистота воопшто не е наведена дискусијата во која тој праша зошто овој
надоместок се воведува токму сега односно зошто не се воведе во претходниот
период.
- во однос на дискусијата за тоа дека со оваа одлука граѓаните се ставаат во
нерамноправна положба наведено е „ ги ставаме граѓаните во нерамноправна
положба затоа што повисок недоместок ќе треба да плаќа жител од Илинден кој
гази ви вода и кал".Суштината на оваа дискусија која е скратена е дека со оваа
одлука ги ставаме во нерамноправна положба жителите од различните населени
места.
- во 9 точка е скратена дискусија затоа што по прашањето на Градоначалникот
„ од каде би требало да се соберат средства за уредување на градежното
земјиште" не е наведено дискусијата дека од собраните средства треба да се
обезбеди уредување на градежното земјиште.
- во дискусијата во која е наведено „ загубите произлегуваат и од тоа што не ја
наплаќаат потрошената вода од страна на спортските објекти, верките објекти и
сл. " н е е продолжена реченицата.И оваа дискусија е скратена затоа што точно
беа наведени сите објекги од каде произлегуваат загубите на водата a
реченицата завршува со „ и сл.'
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Миле Велиновски изнесе дека нема да го подржи записникот од дваесет и
деветтата седница затоа што и во овој записник во голем дела дискусиите му се
скратени и побара во иднина во записниците да се внесуваат дискусиите онака
како што се кажани .
Бидејки никој друг немаше забелешки Претседателот го стави на усвојување
записникот од дваесет и деветтата седница.
Co 9 гласа ЗА и 5 ПРОТИВ Советот го усвои записникот од дваесет и
деветтата седница на Советот на Општина Илинден.
Во контекст на изнесените забелешки за записниците, Градоначалникот истакна
дека општината располага со опрема за тонско снимање и за наредната седница
ќе се комплетира се што е потребно за да qe обезбеди целосно снимање на
седниците на Советот со цел да нема забелешки во однос на записниците.
ВТОРА ТОЧКА
Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Илинден за 2010
година за IV ( четврт) квартал
Претседателот отвори расправа по втората точка од дневниот ред.
Ацо Андевски како Претседател на Комисијата за финансирање, буџет и локален
економски развој информираше дека Комисијата одржа седница на која беше
разгледана предлог-одлуката за увојување на квартапен извештај за IV ( четврт)
квартал за извршување на Буџетот на Општина Илинден за 2011 година и по
истата Комисијата даде позитивно мислење.
Градоначалникот во својата дискусија изнесе :
Пред членовите на Советот доставен е Кварталниот извештај за извршување на
буџетот за четвртиот квартал за 2010 година во кој е дадено финансиското
движење и извршувањето на приходите.Остварен е висок процент на извршување
на приходите од околу 88,31% каде што не се пресметани 20 мил.кои се добиени
со задолжувањето.Гледано од 2005 година во 2010 година имаме накголема
реализација на приходите во буџетот а остварени се капитални расходи од
44,89% од вкупно остварениот буџет.Со тоа општина Илинден се насочува кон
зголемување на капитапните расходи.Во однос на финансиското работење
општина Илинден се рангира меѓу подобрите општини.Овој резултат се должи на
капацитетот на општинската администрација како и работата на Советот иако
секогаш можеме повеќе и подобро да работиме.Ако во 2005 година зацртавме
раст тоа и го постигнуваме затоа што забележуваме стабилен раст на буџетот a
ваков раст ретко може да се постигне.Критиките доколку се конструкгивни
вложувааат со плод.За 2010 година реализиран е буџет од 4,5 мил.евра и тоа
треба да ни биде поттик да го реализираме и планираниот буџет за 2011 година
за што треба сите да се заложиме и затоа бара единство.Да не отстапуваме од
она што сме зацртале да го исполниме.
Градоначалникот им се заблагодари на членовите на Саветот за сите донесени
одлуки во 2010 година.Предлага Советот да го усвои Кварталниот извештај во
предложениот текст.
Миле Велиновски истакна дека од вкупниот буџет на општината од 4 мил.евра на
основниот буцет припагаат 3 мил.евра од кои 1 мил.за капитални расходи и 2 мил.
за тековно оперативни расходи.Тоа значи дека односот меѓу капитапните расходи
и тековно оперативните расходи е 2:1.
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Сашо Саздовски образложи дека од вкупно остварените приходи од 161
мил.784.119,00 денари реализирани се вкупно 134 мил.денари од кои тековно
оперативни расходи отпагаат 73 мил.900.000 денари додека пак капиталните
расходи изнесуваат 60.202.248,00.денари.Тоа значи дека односот мегу тековно
оперативните расходи и капиталните расходи не е 2:1 .
Миле Велиновски истакна дека изнесената дискусија се однесува на
ребалансираниот буџет но планираниот буџет повеќе од тоа.Суштината е во тоа
што проекциите на буџетот се секогаш зголемени за потоа истиот да биде
~ - намален.
Сашо Саздовски образложи дека буџетот беше донесен во
декември.Со
ребалансот на буџетот важечки е ребалансираниот буџет и тоа е буџетот на
Општина Илинден на 31.12.2010 година.Не дооже да се прави споредба со
претходниот буџет затоа што беше усвоен ребаланс на истиот.
Миле Велиновски изнесе дека проекциите на буџетот се секогаш зголемени па
затоа буџетот и во 2009 година и во 2010 година беше ребалансиран.За 2011
година буџетот е проекгиран на 308 мил.529.000 денари но доколку се следат
проекциите и од претходните години ќе се види дека има намапување. Зошто кај
данокот на специфични услуги нема предвидено поголема проекција односно
зошто сега се намалува оваа ставка.Беше кажувано дека комуналиите се високи a
во Карагач луѓето не можеа да добијат вода една година.Во однос на
извршувањето на приходите за 2010 година смета дека има намалувае од 40% во
споредба со проекцијата на буџетот од 141 мил.денари.
Градоначалникот праша како може кај реализација на буџетот од околу 90% да
има намапување од 40%?
Миле Велиновски образложи дека капиталните расходи со буџетот за 2010 година
беа планирани на 125 мил.денари a со ребалансот намалени на 75 мил.денари a
сега реализацијата на капиталните расходи изнесува околу 60 мил.денари што е
офомно намалување од планираните 125 мил.денари.Реапизацијата на
расходната страна од буџетот во споредба со проектираниот буџето е промашена
за 67%.
Сашо Саздовски образложи дека од планираниот буџет на 164 мил.денари
реализирани се 161 мил.денари или 98,5% од планираните приходи иако мора да
се каже дека не е лесно да се реализира буџетот во овој висок процент.Во 2008
година буџетот беше 188 мил.денари, во 2009 година- 165 мил.денари, додека во
2010 година само во основниот буџет имаме 161 мил.денари а вкупниот буџет
изнесува околу 230 мил.денари.Во секој поглед ова е највисок буџет досега во кој
73 мил.900.000 денари се тековно оперативни расходи a 60 мил.денари се
капитални расходи.
Градоначалникот изнесе дека кварталниот извештај ја претставува реалната
ситауција и не може да се смени.Ова е класичен школски пример за исполнување
на буџет кој би сакал секој професор да го напише.Од планираните приходи
реализирани се околу 90% што е огромен успех особено во оваа нестабилност.Во
наредниот буџет точно ќе можеме да одредиме колку средства ќе се соберат пред
се од даночните приходи затоа што не може со прецизност да се каже колку
инвестиции ќе има.Но секогаш можеме повеќе.Сепак како репер се зема
последниот буџет а не првиот.Ако размислуваме во таа насока излегува дека како
репер можеме да го земеме и буџетот од 2005 година.Затоа и се дадени
дијаметрите, за да се види растот на буџетот.Негативно би било доколку сме
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планИрале а не сме реализирале со што би добиле една надолна линија.Секогаш
може и подобро но треба да се има во предвид дека може да биде и
полошо.Постојат трошоци како што се струја, плати за вработените, кои мора да
се реализира&г.Сепак добро е да се направи и компарација со другите општини
слични на нашата општина за да се види како напредуваме, и сетоа тоа ќе се
презентира.Реално е дека имаме успешна општина со раст на буџетот, но секогаш
се прифаќаат позитивните критики.
Миле Велиновски изнесе дека доколку ја погледнеме расходната страна која е
растечка .потрошените средства за плати и надоместоци, струја, греење.пттуслуги, ќе забележиме дека овие ставки секогаш се реализираат колку што се
планирани додека пак кај капиталните расходи има намапување на реализацијата
во споредба со она што е планирано.
i
Градоначалникот истакна дека во буметот за 2010 година остануваат околу 10%
кои не се реалзирани а кои доколку би се реализирале би оделе ви капиталните
расходи.
Сашо
Саздовски истакна дека општината е должна да води сметка за
ликвидноста за да не се доведе во финансиска нестабилност.Средствата кои се
планираат во буџетот не значи дека општината во првиот месец од годината
веднаш располага со нив.Срествата како се собираат така и се извршуваат.Но не
може со приходите од крајот на месец декември кои се префрлуваат за наредната
година веднаш да се оди со капитални расходи.
Сашо Секуловски истакна дека ќе ја пофали администрацијата во општината и
праша дали Градоначалникот ќе ја пофали или награди администрацијата за
успешната работа.
Градоначалникот одговори дека тоа е во надлеженост на Советот затоа што
Советот носи одлука во која е утврдена висината на бодот за платата на
администрацијата.
Претседателот на Совет изнесе дека општината може да се пофали со највисок
буџет во 2010 година и непостоење на неподмирени обврски.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот го стави на гласање
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Илинден за 2010
година за IV ( четврт) квартал.
Co 9 гласа ЗА и 5 ПРОТИВ Советот го усвои Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Илинден за 2010 година за IV ( четврт )
квартал.
ТРЕТА ТОЧКА
Одлука за одобрување на долгорочно задолжување на Општина Илинден
Претседателот отвори расправа по третата точка од дневниот ред.
Ацо Андевски како Претседател на Комисијата за финансирање, буџет и локален
економски развој информираше дека
Комисијата ја разгледа одлуката за
одобрување на долгорочно задолжување на Општина Илинден, и беше одлучено
на седницата на Совет да се даде подетално образложение за тоа како е дојдено
до овој приоритет односно општината да се задолжи токму за овој приоритет и да
се разгледа извештајот на Агенцијата која ја правела анкетата.
Градоначалникот изнесе дека при планирањето на буџетот за 2011 година беше
кажано дека ќе се бараат дополнителни средства.Во 2010 година Советот донесе
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Одлука со која се дава приоритет на проекгот „ изградба на модуларно
училиште".Потоа беше направена анкета во општината според која 80% од
анкетираните сметаат дека во општината е потребно средно училиште што го
потврдија и дополнителните анапизи.Беше потпишана билатерална спогодба со
Р.Словенија, која секоја година доделува средства за проекти.Проектот за
изградбата на модуларното училиште беше доставен до Секретеријатот за
европски прашања каде беше ставен на прво место.Согласно билатералната
спогодба , Словенија ќе учествува со 30% од вредноста на проектот а општината
ќе го обезбеди остатокот од средствата со задолжување.Проектот е веќе
изработен и би се реализирал уште во текот на оваа година.Ова е брз и
ефекшвен проекг.Затоа се предлага да се оди со задолжување.Според
кредитниот рејтинг и мислењето добиено од Министерството за финансии
општината има можност да се задолжи со 2 мил.евра но ние одиме со
задолжување од 1 мил.евра што е 50% од можноста за задолжување.
Миле Велиновски истакна дека во член 2 од Одлуката за давање приоритет на
проекг за изградба на модуларно училиште во Општина Илинден стои дека
општината ќе обезбеди сопствено учество со средства од буџетот во висина од
70% од вредноста на проектот или 840.000 евра.Тоа знечи дека оваа одлука што
ја усвоил Советот е различна од одлуката за долгорочно задолжување затоа што
во првата одлука воопшто не е наведено дека општината ќе се задолжи за да ги
обезбеди тие 70% учество во проекгот.
Градоначалникот образложи дека
согласно билатералната спогодна беше
уредено дека Словенија ќе обезбеди 30% учество а општина Илинден 70% што и
е наведено претходната одлука за приоритет.Меѓутоа одлуката за приоритет е
веќе донесена во текот на постапката кога била потребна и не треба да се држиме
до таа одлука.Воедно, одлуката за приоритет не е на дневен ред за
разгледување.
Миле Велиновски истакна дека на дневен ред е одлуката за одобрување на
долгорочно задолжување но постои и одлука за приоритет на проектот која е веќе
усвоена но која во текстот не соодветствува на одлуката за задолжување.
Градоначалникот
изнесе дека во 2010 година беше донесена одлука за
приоритет на проект за изградба на модуларно училиште која што одлука беше
потребна за да може воопшто да биде разгледан проектот.Таа одлука беше
потребна за досегашната работа.Но сега за да се добие согласност од
Министерството за финансии потребна е одлука со која се одобрува долгорочно
задолжување.
Сашо Цветковски истакна дека она за што постои забелешка е тоа дека во првата
одлука со која се дава приоритет на проектот за изградба на модуларно училиште
во Општина Илинден, не беше наведено дека општината средствата за проекот
ќе ги обезбеди со задолжување.
Градоначалникот образложи дека во спогодбата со Словенија беше утврдено дека
Словенија ќе учествува со 30% а Општина Илинден со 70% во проектот.Тоа би
значело дека Словенија и Општината се партнери во овој проект.Како што беше
кажано општината учествува со 70% или 840.000 евра а на кој начин ќе се
обезбедат тие средства тоа е работа на општината.Средствата можат да се
обезбедат и од буџетот на општината но тоа би значело дека ќе мора да се скрати
од другите проекги.
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Миле Велиновски праша зошто со првата одлука за приоритет беше кажано дека
општината ќе обезбеди средства од сопствено учество а сега се носи одлука за
долгорочно задолжување ?
Градоначалникот истакна дека во однос на проектот за енергетска ефикасност на
јавните установи беше кажано дека средствата ќе се обезбедат со задолжување
од Светска банка а не од буџетот на Општината.За реализација на проекот за
изградба на модуларно училиште склучена е спогодба со Словенија која ќе
учествува со 425.000 евра а остатокот го обезбедува општината.Оваа одлука за
долгорочно задолжување е усогласена со Министерството за финансии.
Миле Велиновски истакна дека Словенија не ја интересира дапи Општина
Илинден ќе се задолжи за да обезбеди средства.
Сашо Цветковски истакна дека овој проект треба да се реализира во текот на оваа
година.Доколку се оди со средства од буџетот на општината ќе треба подолго да
се штеди за да се обезбеди потребната сума за финансиско учество.Но она што
не е јасно е тоа како е дојдено токму овој проекг да биде приоритетен.Поделен е
извештајот на агенцијата која ја спровела анкетата за кој смета дека има грешка
во однос на пресметката на процентите.
Сашо Саздовски истакна дека при заокружување е дојдено до еден процент
повеќе што се долѓи на заокрижувањето.
Градоначалникот додаде дека и во извештајот е наведено дека е можна грешка од
+/- 2%.
Сашо Цветковски истакна дека можеби оваа анкета може да се земе како репер
но во анкетата имало наведено и други приоритети а модуларното училиште
било некаде на 4 место.Но според законот за финансирање на единиицте на
локапната самоуправа, предвидено е пред да се предвиди задолжување да се
органзира јавна расправа со цел да се слушне јавното мислење за
проектот.Имајки ја во предвид и анализата за достапноста на информациите до
граѓаните каде што учеството на граѓаните е 1%, смета дека пожелно би било
пред да се одлучеше за долгорочното задолжување да се организираше јавна
расправа за проектот, пред се со цел да се запази законската процедура, затоа
што членовите на Советот дадоа заклетва дека во својата работа ќе ги почитуваат
законите.
Сашо Секуловски изнесе дека и ние правевме анкета според која луѓето беа
повеќе заинтересирани за изградба на одвод.Кога веќе општината се задолжува,
предлага општината да се задолжи за изградба на одвод затоа што во однос на
проекот за изградба на модуларно училиште, смета дека општината не е многу
оддалечена од градот со што на учениците не е им е далеку за одење во средно
училиште.
Сашо Цветковски истакна дека на седницата на Комисијата за финансирање,
буџет и локален економски развој беше кажано дека постапката за одобрување на
задолжувањето и поднесувањето на потребната документација е врзано за
рокови.Со оглед на тоа прашува дали може сега да се организира јавна расправа
а потоа да се оди со одлуката за задолжувањето?
Градоначалникот праша како ја замислувате јавната расправа, односно што би
било релевантно за Вас?
Сашо Цветковски истакна дека проекот ќе се презентира пред граѓаните и ќе се
слушне нивното мислење.
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Градоначалникот истакна дека што се однесува до јавната расправа истата може
да се организира уште во текот на наредната недела.Но што доколку потоа
повторно кажете дека не е релевантна.
Сашо Цветковски истакна дека суштината е во тоа да се запази законската
процедура и да се спроведе јавна расправа.
Градоначалникот истакна дека јавна расправа се одржува кога се планира
просторот.Пред неколку години кога се носеше планот имаше јавна расправа и
граѓаните беа информирани дека на тој простор се планира да се изгради
училиште.На анкетатата 80% од граѓаните се искажаа дека се заинтересирани за
изградба на училиште.Воедно со овој проекг се решава
и проблемот со
просторните капацитети на детската градинка.Овој момент треба да се искористи
за да се обезбедат финансиски средства за оворпроект.
Миле Велиновски изнесе дека има забелешка затоа што во одлуката за
приоритет е наведено дека општината ќе има сопствено учество во проектот a
сега се носи одлука за задолжување.Што да им кажеме на граѓаните ?
Градоначалникот изнесе дека советниците учествуваа во изготвувањето на
буџетот и тогаш требаше да се предвидат средства во буџетот за овој проект.
Ацо Андевски изнесе дека ова не е новина.Веќе беа водени дискусии за потребата
од проширување на детската градинка а овие објекти, модуларното училиште и
проширувањето на детската градинка се веќе планирани објекти.Со овој проекг ќе
се добие многу повеќе а не само модуларно училиште.Сега се створеножи услови
за грант а општината е кредитоспособна и тоа треба да се искористи.Сите знаеме
зошто се носи оваа одлука и не треба да се однесуваме како да сме изненадени.
Миле Велиновски истакна дека не се согласува со паушалната изјава на Ацо
Андевски.Суштината се состои во тоа да се запази законската процедура.Се
согласува дека сите бевме запознаени со проекгот но никој не знаеше дека за да
се обезбедат финансиски средства ќе се оди со задолжување.Затоа требапе да се
информираат граѓаните.
Ацо Андевски истакна дека не се согласува дека станува збор за нешто ново
затоа што со ова е најден модел за да се обезбедат средства преку кредит.
Миле Велиноввски изнесе дека беше запознаен дека постои овој проект и дека се
планира изградба на модуларно училиште но не знаеше дека општината ќе се
задолжува за да ги обезбеди потребните средства.
Градоначалникот истакна дека на седниците на Советот секогаш се доставуваат
нови одлуки.Но не е точно дека Советот не беше запознаен затоа што постапката
оди етапно и во тогашната фаза од проектот беше донесена одлука за проиоритет
на овој проект со која беше утврдено дека општината ќе има сопствено учество од
70% а потоа во оваа фаза за обезбедување на средства се оди со одлука за
задолжување.
Миле Велиновски истакна дека со оглед на тоа дека во општината нема средно
училиште зарем не може Владата да каже дека тоа е потребно во оваа општина и
со помош на Градоначалникот и неговата политичка партија да се излобираат
средства за изградба на средно училиште.
Марјан Цветковски изнесе дека ја подржи претходната одлука за приоритет на
проект за изградба на модуларно училиште и ќе ја подржи и оваа одлука затоа
што верува дека општината е способна за да го реализира.
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Марјан Паневски изнесе дека со оваа одлука всушност се утврдува начинот на кој
ќе се обезбедат средствата за проекот а тоа е со задолжување.Но тоа значи дека
сега има услови за да се земе кредит со цел побрзо да се реализира овој проект
но средствата повторно ќе се обезбедат од буџетот на општината затоа што тој
кредит ќе треба да се враќа и тоа повторно од буџетот на општината.
Градоначалникот се согласи со изнесеното образложение.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување Одпуката
за одобрување на долгорочно задолжување на Општина Илинден.
Co 9 гласа ЗА и 5 ПРОТИВ, Советот ја усвои Одлуката за одобрување на
долгорочно задолжување на Општина Илинден.
ЧЕТВРТА ТОЧКА
Советнички прашања
Претседателот отвори расправа по четвртата точка оддневниот ред.
Сашо Секуловски го постави следното прашање:
1. Зошто е одлучено да се руши кочина а кога се носеше урбанистичкиот план
рековте дека не се предвидени средства за рушење.
Градоначалникот образложи дека најпрво со носење на урбанистички план не се
врши рушење.Се работи за случај каде најверојатно е поднесена пријава од
страна на соседот по која надлежниот градежен инспектор постапил.Најчести
случаи во општината се пријави од соседите.Градоначалникот праша дали
објектот е срушен?
Сашо Секуловски образложи дека објектот не е срушен но има решение за
рушење.
Градоначалникот одговори дека станува збор за постапување од страна на
инспекторот.Доколку имате решение за проблемот дојдете и разговарајте со
надлежниот инспектор.
Сашо Секуловски го постави следното прашање
2. На 10.12.2010 година има поднесено барање до Советот, со кое едно
семејство бара да му се помогне преку набавка на дрва.Зошто до сега не
им е одговорено.
Градоначалникот одговори дека Општината нема надлежнсот за одобрување на
било каква помош.Барателот треба да се обрати до надлежното министерство за
труд и социјална политика.
Ацо Андевски го постави следното прашање :
1. Дали со новиот закон за легализација, објектите кои се наогаат до
„ Пекабеско " а кои немаат
градежна дозвола, ќе можат да се
легализираат?
Градоначалникот одговори дека во моментот не може да се произнесе и затоа
писмено ќе даде одговор на ова прашање.
Момчило Најдовски го постави следното прашање:
1. Дали нашата општина има надлежност за доделување на земјоделско
земјиште под концесија затоа што има сознанија дека постои земјиште каде
што е ставена табла на која пишува дека тоа земјиште е општинско и
дадено под концесија.
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Градоначалникот образложи дека се прави разлика меѓу земјоделско и градежно
државно земјиште.Со земјоделското земјиште управува Министерството за
земјоделие а градежното неизградено земјиште е на РМ.Општината нема
надлежност да управува
ниту со земјоделско
ниту
со
градежно
земјиште.Општината ќе може да стопанисува со градежното неизградено
земјиште од 01.07.2011 година а земјоделското земјиште како и пасиштата
останува во надлежност на Министерството за земјоделие.
Момчило Најдовски истакна дека станува збор за земјоделско земјиште кое се
обработува но треба да се провери зошто некој си дозволил да постави табла на
која пишува дека тоа земјиште е општинско.
Миле Велиновски го постави следното прашање:
1. Дали општината со сопствени средства ѓо направи партерното уредување
околу објектот на „ Макинвест".Дали беше приоритет правењето на улица
која води покрај Макинвест до детската градинка?
Градоначалникот одговори дека општината го направи партерното уредување
околу Макинвест.Како што беше дискутирано и претходно треба да им се излезе
во пресрет на инвеститорите пред се во делот на комуналната
инфраструктура.Во таа насока општината направи улица позади објектот на
„ Нелт", се работеше на каналот кај Пекабеско, бидејки Макинвест немаше излез
на главната улица беше направена споредна улица.
Сашо Цветковски го постави следното прашање:
1. Во општинскиот информатор нема никаква информација за работата на
Советот и затоа предлага во информаторот да се даваат информации и за
работата на советот.
Градоначалникот истакна дека општинскиот информатор е отворен и секој може
да даде идеја или предлог.Дали како член на Советот имате поднесено барање за
кое сте одбиени?
Сашо Цветковски одгвори дека досега нема поднесено писмено барање .
Градоначалникот изнесе дека можеби не бил даден приоритет на работата на
советот но не се согласува дека не се претставува работата на советот затоа што
редовно во општинскиот информатор се наведува дека советот донел одредена
одлука.Сепак
мора да се признае дека најслаба страна ни е токму
информираноста на граѓаните на што секако дека треба да се работи.
Во контекст на дискусијата за општинскиот информатор, Миле Велиновски праша
зошто преку пошта се доставуваат примероци од општинскиот информатор на
лица кои се починати или иселени веќе 30 години?
Градоначалникот одговори дека се оди според евиденцијата на данокот на
имот.Се одлучи да се оди си достава по пошта со цел да се обезбеди реално
доставување до сите домаќинства.Ова е втор број кој е доставен по пошта.Но
треба да се работи на ажурирање на списоците и евиденциите за да се избегнат
таквите ситуации.
Марјан Цветковски ги изнесе следните забелешки и прашања:
- Треба да се заштити тротоарот кај Макинвест затоа што има влез од
другата страна и тој треба да се користи.
1. Кога би можела да се направи неговата улица односно само да се направи
порамнување?
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2. Зошто на ул.505 светат само 2 сијалици?- Има забелешка за тоа што не секогаш советниците се покануваат на сите
настани, а посебно што дирекгорите не ги покануваат на патронатите.
Градоначалникот одговори дека секогаш кога се организираат настани од страна
на општината се покануваат и членовите на советот а што се однесува до
образовните институции ќе мора да провери.
Љупчо Бошковски го постави следното прашање:
1. Како да им се помогне на ЈКП Илинден за да се набави соларка, затоа што
повторно рачно се фрла сол што не претставува убава глетка?
Драган Дејановски истакна дека што се однесува до состојбата со ЈКП Илинден,
веќе цела година се работи и со еден камион прмапку.Еден се изнајмува за што е
направена сметка од 1 мил.денари.Слушна и коментари дека било смешно да се
гледа како рачно се фрла солта, но таква е реалната состојба.
Сашо Секуловски предпожи да не се отвараат повеќе големи маркети на
подрачјето на Општината затоа што тоа ги доведува во лоша ситуација помалите
дуќани.
Градоначалникот одговори дека секоја фирма треба да води своја економска
политика.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја затвори расправата по
четвртата точка од дневниот ред.
Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот ја затвори седницата.
Триесеттата седница на Советот на општина Илинден заврши во 17.25 часот.

Записникот го водеше
Тања Маневска

Совет на Општина Илинден
Претседател
з\
евски
a
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