РЕПУБЛИКЛ м а к е д о н и ј а
ОПШТИНА И П И п Д Е Н
Арх. бр.

Ј ѓг 0 6 _ 201 Лгод-^СКОПЈЕ
ЗАПИСНИК
Од одржана 31 ( mpuecem и прва ) седница на Советот на општина
Илинден
Триесет и првата седница на Советот на општина Илинден се одржа на
ден 16.02.2011 година сопочетокво 15.45 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, Љупчо Кметовски, Миле Велиновски и Надица Ѓуровска.
На седницата присуствуваа :г-дин Жика Стојановски - Градоначалник на
Општина Илинден, Гордана Стојкоска - Раководител на Одделение за
управување со човечки ресурси,, Дејанче Богдановски - Раководител на
Одделение за локален економски развој и јавни дејности, Сашо СаздовскиРаководител на Одделение за финансиски прашања, Јулијана ДимитријевскаРаководител на одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на
животната средина, Славица Милошевска - Раководител на Одделение за
инспекциски надзор-инспекторат, Вања Стојановиќ-Советник внатрешен ревизор,
Ивица Трипуновски-Виш соработник за нормативно правни работи во Одделение
за подршка на Градоначалникот, нормативно-правни и општи работи, Златко
Ангеловски-Советник за заштита и спасување, Ристо Томовски-Соработник за
односи со јавност, Елизабета Анчевска-МЗ Кадино
За работата на триесет и првата седница Претседателот на Совет го
предложи следниот:
ДНЕВЕН

РЕД

1. Усвојување на записник од одржана 30 седница на Советот;
2. Завршна сметка на Буџетот на Општииа Илинден за 2010 година;
3. Годишен
извештај за извршувањето на надлежностите
на
Градоначалникот на Општина Илинден ;
4. Изјава за исполнување на услови за користење на распредените
средства согласно Проектот „ водоснабдување и одведување на
отпадни води " ;
5. Предлог-Одлука за донесување на
Процена на
загрозеност на
Општина Илинден од природни непогоди и други несреќи;
6. Предлог-Одлука за давање на согласност за продолжување на работно
време;
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Миле Велиновски изнесе дека на претходната седница беше доставено
барање од стопаственици за кое беше ветено дека ќе се стави на дневен ред на
наредната седница и затоа беше дадена согласност да се повлече, меѓутоа од
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тогаш смета дека има веќе втора седница а сеуште не е ставено на дневен
ред.Бара објаснување зошто и како барањето не е ставено на дневен ред.
Претседателот на Совет образложи дека барањето не е ставено на дневен
ред од причина што сеуште нема детална анализа од страна на службите со која
би се видело како сите тие работи ќе дејствуваат на буџетот односно на
приливите кои што ги има, што значи дека причината е тоа што сеуште нема
конкретна информација од стручните служби.
Сашо Цветковски праша колку време ќе трае анализата за да знаеме дали
за следната седница ќе биде подготвено или ќе треба дополнителен период, дали
може една проценка.
Градоначалникот истакна дека ги имаме потребните информации и за
наредната седница ќе биде подготвено.На оваа седница на Советот ставени се
приоритетните точки за кои беше потребно повеќе време за да се подготват.Со
ова работење завршната сметка е направена и сотоа е затворена 2010 година.
Миле Велиновски истакна дека ја прифаќа забелешката доколку се стои до
зборот и барањето се стави на дневен ред на наредната седница на советот и се
очекува да биде ставено на дневен ред.
Претседателот предложи дневниот ред да се дополни со точка 7 : Предпог
барање за одобрување на финансиска помош. Барањето е доставено вчера и се
работи за господинот Чедо Божиновски од населено место Марино кој имал
несреќа куќата да му изгори за што најверојатно советниците од Марино се повеќе
запознаени. Чедо Божиновски се обрати за помош а штетата која е утврдена е
огромна околу 10.000 евра но смета дека како Совет би можеле да излезат во
пресрет и барем малку да помогнат што претставува и обврска како советници да
им се помогне на луѓето кои се во неволја.Согпасно тоа предлага дневниот ред да
се дополни с о :
Точка 7 : Предлог — Барање за одобрување на финансиска помош на Чедо
Божиновски од н.м Марино
Бидејки никој друг не побара збор за измена и дополна на дневниот ред
Претседателот го стави на усвојување дневниот ред со предлогот за дополна.
Co 13 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот го усвои дополнетиот дневен
ред за работата на 31 седница на Советот на Општина Илинден.
ПРВА ТОЧКА
Усвојување на записник од одржана 30 седница на Coeemom
Претседателот отвори расправа по втората точка од дневниот ред.
Бидејки никој не побара збор Претседателот го стави на усвојување
записникот од одржаната 30 седница на Советот на Општина Илинден.
Co 14 гласа ЗА Советот го усвои записникот од одржаната 30 седнмца
на Советот на Општина Илинден.
ВТОРА ТОЧКА
Завршна сметка на Буџетот на Општина Илинден за 2010 година
Претседателот отвори расправа по втората точка од дневниот ред.
Ацо Андевски како Претседател на Комисијата за финансирање, буџет и
локален економски развој изнесе дека по однос на завршната сметка на Буџетот
2

на Општина Илинден за 2010 година беше дискутирано на одржаната седница на
Комисијата, со тоа што повеќе односно четири пати во годината веќе беше
расправано по кварталните извештаи за секој одделно, и на одржаната седница
комисијата даде позитивно мислење и предлага на Советот да ја усвои во
предложениот текст.
Градоначалникот во својата дискусија изнесе дека пред членовите на
Советот е доставена завршната сметка на Општина Илинден за 2010 година која
го покажува финансиското движење во локалната самоуправа.Завршната сметка
на Буџетот на Општина Илинден е изработена согпасно одредбите на Законот за
локапна самоуправа и Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа.Извршувањето на приходите во Буџетот во текот на 2010 година
изнесува 231 мил.400.000 денари односно 88,3% од вкупно планираниот буџет.Од
сето ова капиталните расходи се со учество од 60 мил.денари или 45% од
основниот буџет.Сето она што го следевме со кварталните извештаи е вклучено
во завршната сметка и може да се каже дека движењето е позитивно односно
оваа 2010 година остварените приходи ги надминуваат сите досегашни приходи
во работењето на локалната самоуправа, што значи придонес почнувајки од сите
инволвирани партнери кои што учествуваат во работењето на локалната
самоуправа од граѓаните, месните заедници, здруженијата, претпријатијата,
бизнис секторот, и секако најклучното учество е донесувањето на навремени
одлуки од страна на советото.Одлуките се секогаш најбитни бидејки навремена,
прецизна одлука која ја прати стратегијата за развој на локалната самоуправа е
клучното нешто за работењето.Може да донесеме и одлуки кои ќе бидат
задоцнети и со тоа да не се оствари ефектот, бидејки како што знаеме тој што прв
ќе излезе со идеја тој ги добива и средствата односно идејата е клучот за
напредокот и развојот.Ние како локална самоуправа со целосна заложба сите
работиме на иновативни методи, пристапи на работење и начинот на кој досега се
работеше се покажа како добар а тоа го покажаа и низата признанија кои што ги
добиваме и низата договори кои ги имаме склучено со меѓународни фондации и
организации.Секако
и соработката со централната
власт
овозможува
дополнителни поволности и услови кои ги подобруваат условите за живеење на
граѓаните а тоа е главната цел на Општина Илинден.Затоа би се заблагодарил за
сите активности што ги имавме во 2010 година и смета дека оваа реализација на
буџетот придонесе за побрз развој на општината.Секогаш може подобро и повеќе
и ние сме затоа тука за да наогаме начини, решенија како да одиме понапред и
затоа секогаш секоја сугестија, видување, е прогресивно без разлика колку да во
моментот звучи како тоа да не води напред меѓутоа на крајот генералните одлуки
се тие што се бројат а таквите ги има низа во 2010 година за што ќе се разговара
кога ќе се дискутира за извештајот за работата на општината. Предлага Советот
наведените материјали да ги разгледа и усвои во предложениот текст.
Миле Велиновски изнесе дека знаеме која беше проекцијата на буџетот за
2010 година, а конкретно ќе збори за приходната страна и расходната страна
особено во делот на капиталните инвестиции.Точно е, а и во графиконот е
прикажано учеството на буџетот во капиталните расходи кое изнесува 44,89%,
меѓутоа кога го проектиравме во 2009 година за 2010 година проекцијата беше
како што знаете 125 мил.како и сега што имаме за оваа година над 130 мил.Не би
з

сакал многу да дискутирам затоа што често има дискутирано на оваа тема a
знаеме дека дискусиите ми се секогаш темелни во оваа област.Меѓутоа, не може
да се согласи и не може да ја поддржи оваа завршна сметка како што не беше
подржан ниту кварталниот извештај за извршување на буџетот за четвртиот
квартал и тоа само во делот на капиталните расходи затоа што раскоракот меѓу
планираните и остварените средства е огромен а негде е и 100%.Ако сме
планирале дека за оваа година ќе имаме 125 мил. a го ребапансиравме на 72
мил.денари а извршени се 60 мил.денари, тоа претставува огромен раскорак во
планирањето а знаеме на што се должи тоа, што не би сакал да го дискутирам но
и оваа година се направи истото.Сето напишано се совпаѓа во бројки и во сите
елементи меѓутоа приходната страна особено кај уредување на градежно
земјиште има голем пад на собирање на средства а стоки и услуги си одат
перманентно со онаа зацртана програма, во платите нема да навлегува меѓутоа
повторно кажува дека има драстичен пад кај капиталните расходи а тоа е на
штета на граѓаните кои ги претставуваме ние овде.Сетоа ова е добро прикажано
во графиконите меѓутоа проекциите се драстични во однос на остварувањата.Овој
состав на Советот носи втор буџет и втора завршна сметка. Советничката група
на социјалдемократскиот сојуз нема да ја поддржи завршната сметка за 2010
година.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Завршната сметка на Буџетот на Општина Илинден за 2010 година.
Co 9 гласа ЗА и 5 ПРОТИВ Советот ја усвои Завршната сметка на
Буџетот на Општина Илинден за 2010 година.
ТРЕТА ТОЧКА
Годишен
извештај
за
извршувањето
на
надлежностите
на
Градоначалникот на Општина Илинден
Претседателот отвори расправа по третата точка од дневниот ред.
Градоначалникот во својата дискусија изнесе дека извештајот за
работењето на општина Илинден за 2010 година е даден на околу дваесег
страници каде се опишани активостите во работата на советот, слободниот
пристап до информации од јавен к а р а к т е р . д а п о т на информирање на
граѓаните.финансирањето и буџетирањето, буџетот на Општина Илинден и
неговата реализација, компарација на буџетот од 2005 до 2.010 година, изворите
на приходи на буџетот, структурата на приходи и расходи со графички прикази,
инвестициите во образование, детска градинка, спорт, работењето на
внатрешната ревизија, државната ревизија, во делот на урбанизмот опфатени се
урбанистичкото
планирање,
патната
инфраструктура,
комуналната
инфраструктура, понатаму областа на заштита на животната средина и природата
како и дадени се некои од реализираните проекти.проекти во фаза на работење и
проекти во најава.Точно е дека капиталните инвестиции се тие кои треба да ја
следат програмата и буџетот на општината мегутоа има и фиксни трошоцо кои не
можат да се избегнат, на пример платите на наставниците се фиксни и тука нема
многу што да се зголемува и затоа од она што успеваме да го реализираме, она
што го бара е да се каже што можеме во иднна да подобриме.Овој извештај го
прикажува тоа што е направено и тука не можеме да смениме, меѓутоа врз основа
4

на ова можеме да предлагаме каде можеме да ги намалиме трошоците а каде да
ги сконцентрираме.Секогаш при креирање на буџетот се договараме дека тоа е
план за наредната година и тој план многу ретко може да се реализира 100% и
затоа ги дефинираме приоритетите и однапред знаеме колку се фиксните
трошоци а колку варијабилните кои треба да ги инвестираме во зависност од
приходите кои што ќе успееме да ги добиеме по различни основи, дел од
дирекгното финансирање.дел од донации, дел од финансиски институции,
приходи од централната власт, фондови, односно да се искористат сите
можности.Затоа предлага со дискусиите да се слушнат конкретни работи за да
можеме да се насочиме во тој дел.Во извештајот е дадено и движењето на
собирањето на средствата односно реализација на приходите по квартали каде
може да се види една нагорна линија континуирана а во последниот квартал има
поизразено зголемување на приходите мегутоа генерално оваа линија е
континуирана.Кога зборуваме за самостојност на локалната самоуправа, во однос
на финансиската зависност од централната власт, тука се гледа дека Општина
Илинден е прилично стабилна финансиски што значи дека многу малку зависиме
од централната власт.Имаме сопствени извори на приходи од 70% а само 30%
отпагаат на дотации од централната власт, и тоа е клучното кон што треба да
тежнееме и што го бараме во рамките на заедницата на единиците на локалната
самоуправа но тоа е и европски терк и затоа се користи тој принцип на
супсидијарност
каде што локалната самоуправа треба да биде независна
односно да се овозможат сопствените извори на финансирање да ги
задоволуваат потребите на локалната самоуправа односно на граганите.Тука
треба да ги наогаме можностите за финансирање на капиталните инвестиции a
една од можностите е со задолжување, јавно приватно партнерство, издавање на
општински обврзници, кои инструменти досега не сме ги користеле и затоа таму
можеме да најдеме решение да ги реализираме приоритетните проекти што сме
ги зацртале за оваа година и во наредниот период во делот на среднорочното и
долгорочното планирање.Понатаму во образованието е доста специфично и
може да се види дека најголем дел од средствата одат за плати односно сите
средства што се добиваат од централната власт одат за плати и плус ние
додаваме осносно учеството на локалната самоуправа за функционирање и
подобрување на образованието е 15%.Во рамките на ЗЕЛС има барање за
зголемување на средствата по основа на финансирање на образованието затоа
што ние сме инвестирале 15% дополнително меѓутоа има локални самоуправи
кои не можат тоа да го поднесат и секако дека овој дел треба уште повеќе да се
потенцира затоа што во рамките на финансирање на образованието не се земени
странските фондации УНДП.УСАИД, донацијата од јапонската влада преку кои
дополнително се наогаат средства за финансирање во
образованието.
Општината дополнително инвестира и во детската градинка а тоа се трошоци кои
ние мораме да ги инвестираме а спагаат во делот на тековно оперативни
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резултатите од работата на ова јавно претпријатие и кои сѕ придобивките од
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бројка за една општина како нашата и затоа се напишани за да се направи
компарација со другите општини за да се види каде се наогаме.Во патната
индраструктура е дадено одржување на 267,5км.Во минатата година беа
завршени 17км за изградба, реконструкција и санација што значи асфалтирање во
должина од 8,4км и тампонирање од 8,6км.3а фекалната канализација имаме
еден завршен сегмент кој функционира кој е нешто ново во општината и имавме
таква можност во општината минатата година целосно да го пуштиме во функција
тој сеггмент, како и продолжување на работењето во други делови на општината
бидејки станува збор за систем кој функционира иако имаше шпекулации за
поставеноста на цевките дали биле големи или мапи но она што е битно е дека
системот функционира.Пионери сме во овој дел и треба да се заложиме да
наогаме начини да ги довршуваме проектите и во другите населени места.Во
делот на заштитата на животна средина генерално најголем проблем се јавува од
страна на ОКТА и отворените одводни канали, кои се два болни сегмента но за
жал тука сме и неможеме тоа да го избегнеме меѓутоа треба да наоѓаме начини и
решенија како да ги намалуваме.За ОКТА е изработена и една студија преку
министерството за животна средина која треба да ја добиеме и ќе ја
разгледаме.Има и дополнително покренати иницијатива со која се бара ОКТА како
загадувач да плаќа на локалната самоуправа и околината што ја загадува.ОКТА
си плаќа во центрапниот буџет акцизи и други давачки но тие пари ги делат сите
локални самоуправи и ОКТА треба дополнително да плаќа на Општина Илинден
затоа што седиштето на работењето на ОКТА се наога во Општина Илинден и
затоа тие треба да плаќаат и да инвестираат во опрема, постројки за намалување
на загадувањето кое нема никогаш 100% да се отстрани но целта е да инвестира
во намалување на загадувањето.Наместо да ги молиме секоја година да даваат
донации тие треба да имаат обврска да си плаќаат и таа иницијатива е покрената
и дадена и ќе виидме што ќе успееме да направиме.Како што кажавме и
отворените канали се проблем со кој се соочуваме и треба да го решаваме.Затоа
сме тука како Совет, администрација, Градоначалник да наогааме решенија за
проблемите со кои се соочуваме.Не е доволно само да се прашаме што со овој
проблем туку треба и да дадеме решение.Важно е дека приходите во буџетот
мора се собираат и да се решаваат проблемите по најразлични основи.Минатата
година сме очистиле ЗОкм отворени одводни канапи а вкупно за овие години од
децентрализацијата заклучно со 2010 година околу 100 км.Во делот на
комуналните дејности Општина Илинден формира јавни претпријатија кои треба
да се грижат за собирање и однесување на сметот, одржување на јавна
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чистотајавно осветлување, зимско одржување.како и снабдување на граѓаните со
здрава и чиста вода за пиење.Овие работи се дадени на јавните претпријатија и
од нив треба да си бараме извештаи како тоа функционира и нормално да даваме
предлог мерки за подобрување затоа што големи средства за одвојуваат за овој
дел.За периодот на децентрализацијата за оваа намена се дадени околу 27
мил.денари и дополнително она што е собрано од граѓаните.Доколку овие пари
останале во општината ќе се направеле многу работи но сепак со тие средства се
инвестирало во заштита на животната средина и тоа се субвенции кои се дадени
на граѓаните затоа што онаа цена која требало да ја плаќаат не е собрана од
граѓаните и со тоа биле дополнително субвенционирани.Затоа не може да се
каже дека цената за сметот е покачена туку дека се намалени субвенциите на
граѓаните.Со тоа би се растеретил буџетот и се очекува да се зголеми процентот
на капиталните инвестиции што сите и го бараме.Капиталните инвестиции нема
никогаш да дојдат до 100%како што сите би сакале бидејки затоа се потребни
многу средства меѓутоа тежнееме тоа да го постигнеме.Понатаму во извештајот
се дадени и проекгите кои се реализирани и оние кои се планираат.Ова беше
годишниот извештај за 2010 година во чија изработка учестуваа службите од
општината а дополнително придонес има од Вас како советници, од граѓаните .
Сашо Цветковски изнесе дека во најголем дел делумно се согласува со
дискусијата на Градоначалникот.мегутоа како што кажа тоја самиот а и сопствено
видување а согласно нашите постапувања во изминатиот период е е дека во
одредени сегменти имаме забелешка околу учеството во креирањето на одредени
политики. Конкретно зебелешките се однесуваат во одделот за ревизија согласно
законот за јавна внатрешна ревизија и финансиска контрола согласно годишен
план за 2010 година таксативно е наведено дека внатрешната ревизија извршила
ревидирање на состојбите околу јавните набавки меѓутоа не е наведено што
покажале тие извештаи, на пример регуларноста на спроведувањењето на јавните
набавки во ЈКП Илинден, кажано е дека е извршена ревизија но не се наведени
резултатите од таа ревизија.Исто така е наведено дека Државниот завод за
ревизија изврши ревизија на финансиски извештаи но требало да се стави што
покажале тие финансиски извештаи.Другата забелешка се однесува на делот на
заштита на животната средина оваа година треба максимално ние како
советници, или дали како здруженија, кампањи кон ОКТА согласно она што беше
кажано од Градоначалникот, да се заложиме како цела заедница да извршиме
даден притисок и дека постои консензус проблемите кои ги тангираат
Миладиновци и населените места над Миладиновци не се само проблеми на
овие населени места туку се пробелми на сите граѓани на општина Илинден.
Луѓето кои што работат во координативното тело чувствуваат дека немаат
конкретна поддршка од целата заедница, можеби декларативно им даваме
подршка но пракгично немаме ништо направено.Затоа во тој дел апелирам а ќе се
направат и консултации со невладини организации да подготвиме и заклучоци,
видувања, како во наредниот период ќе се справуваме со овој проблем затоа што
според кажувањата на граѓаните од тој дел има подобрување но се далеку од она
ниво на кое треба да бидат.Таму постојат базни станици за премер меѓутоа во
извештајот не е дадено како се одвиваат тие мерења и дали воопшти
функционираат.Затоа апелира во наредниот период пред се со креирањето на
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наредниот буџет да се предвидат повеќе средства за оваа намена кои што не беа
доволно предвидени со буџетот за 2011 година.Вложени се напори во
изготвувањето на годишниот извештај
но секогаш може подобро и треба
поголема акгивност од членовите на Советот особено за прашања кои се
круцијални.
Градоначалникот истакна дека во делот на ревизијата, извештајот од
државната ревизија е објавен и на нивната веб страна и е достапен за сите.Не е
ставен во извештајот затоа што има многу работи кои би требало да се стават но
тогаш извештајот би испаднал околу 300 страни.Во извештајот е нагласено,
иницирано за да Be поттикне да наогаме решение и да имате информација.Во
Општина Илинден е се отворено и треба да се праша и ќе се добијат сите
одговори.Ние вработивме внатрешен ревизор уште 2006 година и тоа се покажа
како позитивна работа која многу помага во работењето.Се е отворено и
транспарентно а за сите информации може внатрешниот ревизор Вања
Стојановиќ подетално да каже.Во врска со ОКТА, околу животната средина
општината како локална самоуправа си има своја политика.Советот треба исто
така да поттикнува идеи, да наога решенија, предлози, мислења.Невладините
организации се втор сектор кој треба да бара решенија и модули.Министерството
за животна средина е прво директно задолжено за ОКТА како загадувач од таа
категорија а општината нема директни надлежнсоти.Меѓутоа во рамките на
нашите надлежности ние ги превземаме активностите кои можеме. Советот,
администрацијата, Месните заедници, невладините организации, ако заедно не ги
усогласиме целите, стратегиите .барањата тешко дека ќе се постигнат
ефекгите.Ние како локална самоуправа благодарејки на сите институции
постојано работиме a сега е изработена и студија од една словенска фирма со
која студија ќе ги имаме ефектите.Битно е да ја имаме основата за да можеме
понатаму да се надградуваме.Затоа ќе успееме само ако заедно ги иницираме
овие работи а не поединечно или со нетпревар.Во делот на заштита на животната
средина дополнително изработивме и проект за дренажен канал меѓу Бујковци и
ОКТА кој чини околу 5 мил.денари и закој може да се бара од ОКТА да го
финансира.Тој проект ОКТА веќе четири годино го одлговлекува велејки дека ќе го
направи но ние на крајот решивме и само го направивме.Кога станува збор за
двете базни станици тие функционираат а резултатите се добиват месечно и
истите се објавуваат на веб страната на општината како и на влезот на
општината.Информациите се дадени на повеќе
места но проблем е што
информациите некако затајуваат.
Миле Велиновски истакна дека со оглед на тоа дека завршната сметка и
годишниот извештај се меѓусебно поврзани односно за да се реализират
активнотите наведени во извештајот треба да се искористат средсвата, нема да го
поддржи годишниот извештај бидејки не ја поддржи ниту завршната сметка. Во
дискусијата на Градоначалникот за изнесување на сугестии, предлози од страна
на советниците смета дека членовите на Советот се ставени во една незавидна
положба затоа што предлозите и сугестиите доагаат на дневен ред и како
програми или одлуки советниците ги носат.Мегутоа приоритетите се на
Градоначалникот и советниците не можат да учествуваат во тоа.Сите програми
кои се наведени во извештајот се донесени од Советот меѓутоа кога и како ќе се
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реализираат тоа е одлука на Градоначалникот.Материјалите за советот ги
добиваме веќе направени со дневен ред, и тука советот нема никаква улога освен
да ги усвои одлуките а релизацијата понатаму останува на Градоначалникот и
службите.Затоа советничката група на СДСМ нема да даде поддршка на
годишниот извештај.
Сашо Секуловски истакна дека како советник од ВМРО Народна партија ќе
го поддржи ставот советничката група на СДСМ.
Миле Велиновски праша даки финансиската конструкција на патот
Ајватовци-Мршевци во должина о,д 3800м
е само на Општината или на
Р.Македонија?
Градоначалникот образложи дека Владата на РМ се задолжи во Светска
банка за подобрување на патната инфраструктура.Општините беа задолжени да
изготват приоритетни проекти со ревизија на проекгот и да го достават до
Агенцијата за патишта односно Министерството за транспорт и врски за да тие го
финансираат и изградат однсно Светска банка.Средствата се дефинирани врз
основа на критериуми како што се број на жители, територија итн. односно
однапред знаевме колку пари им следуваат на општините и тоа се средства кои
преку Министерството за транспорт и врски од Светска баика Општина Илинден
ги искористи за тој проекг, при што останаа средства за вториот приоритет кај
Хиподром и Илинден-Пуста кула.Тие два проекта сега се во фаза на подготовка и
постапка за јавна набавка и се надеваме дека оваа година ќе бидат
реализирани.Значи тие пари се од Светска банка, не се изворни приходи на
Општина Илинден меѓутоа тоа се можности на финансирање кои ние како
општина сме ги искористиле.Сега на ред е вториот проект кој исто така преку
Европска банка за обнова и развој ќе имаме дел за фекална канализација зашто
ќе следува и одлука за да може да се аплицира.Средствата се однапред
дефинирани само е потребно да се договориме за кој дел ќе ги искористиме и тоа
следува во наредниот период.Како Општина мораме да користиме и други извори
на финансирање односно не можеме да се ослониме само на сопствените извори
на финансирање
Марјан Милошевски изнесе дека измината година се она што беше
третирано од Советот или беше иницијатива од членовите на советот или од
граѓаните смета дека во најголем дел е реализирано па од тие причини ќе даде
поддршка на годишниот извештај за извршувањето на надлежностите на
Градоначалникот на Општина Илинден.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја затвори дискусијата по
годишниот извештај за извршувањето на надлежностите на Градоначалникот на
Општина Илинден.
Ивица Трипуновски истакна дека Советот нема обврска да го усвои
годишниот извештај за извршувањето на надлежностите на Градоначалникот на
Општина Илинден бидејки истиот претставува информација за членовите на
Советот.
Претседателот на Совет заклучи дека советничката група на СДСМ и
советникот од ВМРО Народна партија дадоа негативно мислење, а членовите на
Советот од ВМРО-ДПМНЕ, ЛДП и ВМРО-ТМОРО ВЕП даваат поддшка на
Градоначалникот и имаат позитивно мислење во однос на годишниот извештај за
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извршувањето на надлежностите на Градоначалникот на Општина Илинден со
оглед на тоа дека се работи за активности кои во целост се реализирани во 2010
година.
ЧЕТВРТА ТОЧКА
Изјава за исполнување на услови за користење на распредените средства
согласно Проектот „ водоснабдување и одведување на отпадни води "
Претседателот отвор^ расправа по четвртата точка од дневниот ред.
Ивица Трипуновски обоазложи дека станува забор за изјава која треба да ја
потврди Советот согласно насоките дадени од Министерството за транспорт и
врски за да можат да се искористат средствата од 157.000 евра.Ова е прв чекор
од оваа постапка по што ќе следи и донесување на одлука од страна на Советог.
Марјан Цветковски праша зошто во изјавата е наведено дека ЈКП Илинден
врши водоснабдување и одведување на отпадни води, а смета дека тоа не е
надлежност на ЈКП Илинден иако уште претходно имаше идеја тоа да биде
надлежнсот на ЈКП Водовод.Дали може вака да биде наведено?
Ивица Трипуновски истакна дека во текстот на изјавата не стоеше ЈКП
Илинден но мораше да се напише така бидејки средствата за кои се аплицира ќе
се искористата за фекална канализација со која управува ЈКП Илинден.
Миле Велиновски истакна дека има несовпаѓање затоа што ЈКП Илинден е
регистрирано за цврст отпад .Да не се коси со насловот бидејки има посебно
претпријатие за водоснабдување.
Ивица Трипуновски образложи дека ЈКП Илинден е формирано за сите
комунални дејности.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Изјавата за исполнување на услови за користење на распредените средства
согласно Проектот „ водоснабдување и одведување на отпадни води
Co 14 гласа ЗА Советот ја усвои Изјавата за исполнување на услови за
користење на распредените средства согласно Проектот „ водоснабдување
и одведување на отпадни води ".
ПЕТТА ТОЧКА
Предлог-Одлука за донесување на Процена на загрозеност на Општина
Илинден од природни непогоди и други несреќи
Претседателот отвори расправа по петгата точка од дневниот ред.
Златко Ангеловски образложи дека е изготвена процена на загрозеност на
Општина Илинден од природни непогоди и други несреќи согласно Законот за
заштита и спасување.Процената беше доставена до Дирекцијата за заштита и
спасувања и по истата беше добиено позитивно мислење но бидејки Советот
имаше одредено забелешки истата истата
беше преработена согласно
забелешките.Имено, согласно направената процена Општината успеа да ги
минимизира опасностите преку повеќе активности како што се чистење на
каналите, заштита на шумите, засадување на дрвца а кои беа засадени вкупно
1.200.000,00 дрвца, намалување на опасностите од ОКТА исл. Очекува дека
соработката со надлежните институции во оваа област ќе продолжи и понатаму.
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Ацо Андевски истакна дека извештајот за процената на загрозеност на
Општина Илинден од природни непогоди и други несреќи е добро изработен.
Миле Велиновски изнесе дека во споредба со претходниот извештај, овој
извештај за процена на загрозеноста е Детално опишан и треба да се прифати.
Сашо Секуловки истакна дека дава подршка на извештајот за процена на
загрозеност на Општина Илинден од природни непогоди и други несреќи.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Предлог-Одлуката за донесување на Процена на загрозеност на Општина
Илинден од природни непогоди и други несреќи.
Co 14 гласа ЗА Советот ја усвои Одлуката за донесување на Процена
на загрозеност на Општина Илинден од природни непогоди и други несреќи.
ШЕСТА ТОЧКА
Предлог-Одлука за давање на согласност за продолжување на работно
време
Претседателот отвори расправа по шестата точка од дневниот ред.
Ацо Андевски како Претседател на Комисијата за финансирање, буџет и
локален економски развој изнесе дека оваа точка беше разгледувана од страна на
Комисијата и беше констатирано дека нема пречки согласно што Комисијата
предлага Советот да ја усвои.
Марјан Цветковски истакна дека има несовпаѓање со барањето и одлуката
затоа што во барањето се бара продолжување на работно време на пицерија
ЛаВита односно за подружницата Макинвест тринаесет Илинден додека пак во
решението од Централен регистар оваа подружница-тринаесет има шифра на
дејност 47.19 која значи-друга трговија на мало во неспецијализирани
продавници.Пицеријата е регистрирана како Макинвест - единаесет со шифра на
дејност 10.89.Дали треба да се одобри продолжување на работното време затоа
што во барањето од Макинвест се бара продолжување на работно време на
пицерија a е наведен друг објект односно деловната единица-продавница.
Миле Велиновски изнесе дека стручните служби треба да образложат дали
барателот ги исполнува условите за продолжување на работното време.
Ивица Трипуновски образложи дека според законот за угостителска дејност
е утврдена оваа надлежност на Советот.Документацијата која што се спори е
издадена од надлежна институција и ние неможеме да правиме корекции во тој
дел.
Марјан Цветковски изнеее дека не е јасно дали Советот треба да даде
согласнот за продолжување на работно време на подружница-макинвесттринааесет или подружница-макинвест-единаесет?Не е проблем Советот да се
даде согласност доколку се работи за пицерија но во барањето е наведено дека
тие бараат согласност за подружница-макинвест-тринааесет која што според
податоците од Централниот регистар е со друга шифра.
Ивица Трипуновски истакна дека смета дека нема никаква пречка во однос
на прашањето дали да се даде согласност за продолжување на работното време,
а предмет на дискусија е дали да се утврди продолжување на работно време на
пицерија.
Миле Велиновски праша дали се работи за пицерија или за дисконт.
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Ивица Трипуновски одговори дека продолжувањето на работно време се
однесува на пицерија.
Сашо Секуловски истакна дека за сите претходни барања од ваков вид
Советот даде согласност.Воедно, не треба да има забуна дали се бара за
пицерија или за дисконт затоа што Советот нема надлежност да продолжи
работно време на продавница, бидејки го утврдува Централниот регистар.Советот
има единствено надлежност да продолжи работно време до еден час за
угостителски објекти.
Марјс-.н Паневски истакна дека Советот носи одлука за продолжување на
работно време до еден час од тоа што е дозволено само за пицеријата и тоа
треба да биде наведено во Одлуката.
Марјан Цветковски изнесе дека смета дека барањето треба да се корегира
затоа што во барањето е наведено дека се бара продолжвање на работно време
за подружница-макинвест-тринааесет а треба да стои подружница-макинвестединаесет.Од тие причини ќе биде воздржан.
Марјан Милошевски предложи да се даде согласност за продолжување на
работното време за пицерија а службите ќе ги усогласат со одлуката затоа што
како Совет нема барање конкретно што да се достави дополнително.Одлуката ќе
биде усогласена со брањето.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стви на усвојување
Предлог-Одлуката за давање на согласност за продолжување на работно време.
Co 13 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Одлуката за давање на
согласност за продолжување на работно време.
СЕДМА ТОЧКА
Предлог - Барање за одобрување на финансисна помош на Чедо
Божиновски од н.м Марино
Марјан Милошевски образложи дека на ден 15.02.2011 година Чедо
Божиновски од н.м Марино поднесе барање до Советот на Општина Илинден со
кое се бара било каков вид на помош со која ќе може да ја поправи штетата
настаната од пожар поради спој на доводниот кабел од електричната
инсталација.Пожарот настанал на ден 13.02.2011 година околу 12 часот по
полноќ-Од страна на вештаците од увидна полиција беа утврдени причините за
настанатиот пожар и предизвиканата штета.Бил направен и записник во кој се
утврдени штетите настанати од пожарот според кој целосно се уништени : целиот
покрив, четири прозори, три внатрешни врати, една влезна врата, елекгрична
инсталација на целиот спрат, целосно уништена покуќнина.Со оглед на тоа дека
се работи за невработени лица и не се во сосотојба да ја санираат штетата
бараат да им се излезе во пресрет.Според записникот од извршениот увид
штетата е утврдена на приближно 10.000 евра и се замолува Советот да одобри
помош по сопствена процена.
Марјан Милошевски изнесе дека и претходни имало поднесувано вакви
барања и предлага да се одобри симболична сума на помош.Може претставник од
Општината да отиде на лице место и да ја види состојбата.
Јовче Ангеловски истакна дека најпрво треба Комисијата за процена на
штети да излезе на терен и да состави записник за штета.
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Марјан Паневски истакна дека таа комисија не е компетентна за тоа затоа
што тоа е комисија за процена штета од елементарни непогоди.Веќе има
направено записник за утврдената штета од надлежните органи.Можеби може да
се нарави друга комисија која само ќе излезе и ке ја согледа состојбата.
Марјан Милошевски изнесе дека доколку би формирале Комисија тоа значи
дека треба нешто и да се утврди а ние не сме надлежни за тоа.
Миле Велиновски истакна дека од хуман аспект треба да помогнеме а за
вис.ината на помошта треба да одлучиме.Комисија може да излезе едноставно да
наг>рави само увид.
Сашо Секуловски предложи да се даде помош во висина од 5.000
евра.Воедно, додаде дека на овоја начин треба да има се помага и на другите
лица кои ќе се обратат во општината а не да се упатуваат во Министерството за
труд и социјална политика.
Ацо Андевски изнесе дека како општина немаме обврска меѓутоа од хумани
причини треба да се помогне.Предлага да се утврди сума од 50.000-60.000 денари
како еднократен износ со која би се помогнало.Смета дека предложената сума од
5.000 евра е премногу.
Сашо Цветковски изнесе дека општината нема толкави финансиски
капацитети за сума од 5.000 евра.Да се ориентираме според претходните
искуства за да нема недоразбирања.
Елизабета Анчевска предложи да се одреди сума според која би се имало
проценка за во иднина.Да се исплати 50% од штетата е премногу.Можеби Советот
треба да утврди фиксна сума до која Општината би можела да дава ваков вид на
финансиска помош.
Марјан Цветковски истакна дека треба да се помогне и смета дека износ од
50.000 денари би биле доволни како помош.
Марјан Милошевски предложи Советот да одобри финансиска помош во
висина од 60.000 денари.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот го стави усвојување
Предлог - Барањето за одобрување на финансиска помош на Чедо Божиновски
од н.м Марино во износ од 60.000 денари.
Co 14 гласа ЗА Советот одобри финансиска помош за Чедо
Божиновски од н.м Марино во износ од 60.000 денари.
Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот ја затвори седницата.
Триесет и првата седница на Советот на Општина Илинден заврши во 17.20
часот.

Записничар
Тања Маневска

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски
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