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ЗАПИСНИК
Од одржана 32 ( mpuecem и втора ) седница на Советот на општина
Илинден
Триесет и втората седница на Советот на општина Илинден се одржа на
ден 25.03.2011 година сопочетокво 13.15 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, Љупчо Кметовски, Миле Велиновски и Надица Ѓуровска.
На седницата присуствуваа : Дејанче Богдановски - Раководител на
Одделение за локален економски развој и јавни дејности, Славица Милошевска Раководител на Одделение за инспекциски надзор - Инспекторат, Ивица
Трипуновски - Виш соработник за нормативно правни работи, Драган Дејановски Директор на ЈКП Илинден, н.Илинден, Тони Здравковски - Директор на ЈКП
Водовод н.Илинден, Александар Митровски - Директор на ОУ Гоце Делчев,
н.Илинден, Голупка Давиткова - Директор на ОУ Ристо Крле, Невена Бошковска Директор на ОУ Браќа Миладиновци, Катерина Бојковска Јовчевска - Директор на
ЈОУДГ Гоце Делчев, Борче Мицановски - Директор на ЈПССО Илинден 2010.
За работата на триесет и втората седница Претседателот на Совет го
предложи следниот:
ДНЕВЕН

'

РЕД

1. Усвојување на Записник од триесет и првата седница на Советот на
општина Илинден
2. Предлог - Одлука за давање на согласност на Извештајот за работата и
резултатите од работењето на ЈКП Илинден, н.Илинден за 2010 година
бр.01-60/1 од 21.02.2011 година донесен од Управниот одбор на ЈКП
Илинден, н.Илинден;
3. Предлог - Одлука за давање на согласност на Годишната сметка на
ЈКП Илинден, н.Илинден за 2010 година бр.01-61/1 од 21.02.2011 година,
донесена од Управниот одбор на ЈКП Илинден, н.Илинден;
4. Предлог - Одлука за давање на согласност на Извештајот за работата и
резултатите од работењето на ЈКП Водовод, н.Илинден за 2010 година
бр.01-38/1 од 18.02.2011 година донесен од Управниот одбор на ЈКП
Водовод, н.Илинден;
5. Предпог - Одлука за давање на согласност на Годишната сметка на
ЈКП Водовод, н.Илинден за 2010 година бр.01-39/1 од 18.02.2011 година,
донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод, н.Илинден;
6. Предлог - Одлука за усвојување на Завршна сметка на О.У "Гоце
Делчев",н.Илинден;
7. Предпог - Одлука за усвојување на Завршна сметка на О.У "Браќа
Миладиновци", с.Миладиновци;
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8. Предлог - Одлука за усвојува^е на Завршна сметка на О.У "Ристо
Крле", с.Кадино;
9. Предлог - Одлука за усвојување на Завршна сметка ЈОУДГ "Гоце
Делчев", с.Марино;
10. Предлог - Одлука за именување на членови на Управниот одбор на
ЈПССО Илинден 2010, н.Илинден;
11. Предлог - Одпука за именување на членови на Надзорниот одбор за
контрола на материјално финансиско работење на ЈПССО "Илинден
2010";
12. Предлог - Одлука за определување на јавни паркирапишта на
подрачјето на општина Илинден како и мерки за остранување на
неправилно и непрописно запрени или паркирани возила од јавните
сообраќајни и други јавни површини.
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Претседателот на Совет изнесе дека со оглед на тоа дека Комисјата за мандатни
прашања, избор и именување одржа седница, предпага дневниот ред да се
дополни со следните точки:
13. Предлог Одлука за измена и дополна на Одлуката за формирање на
Комисија за урбанизам, комунапни дејности и заштита на животна средина
14. Предлог Одлука за измена и дополна на Одлуката за формирање на
комисија за процена на штета од елементарни непогоди
Претседателот на Совет истакна дека овие две точки се наметнаа од причина што
Претседател на овие две комисии беше господинот Миле Велиновски, меѓутоа во
последниот период немаше свикување на овие комисии кога имаше точки кои
требаше да бидат поминати на комисија, и затоа целта е во овие комисии да се
именува друг претаседател.
Миле Велиновски истакна дека неговото барање беше да биде разрешен од сите
комисии каде е член a со овие одлуки се разрешува само како претседател во
оние комисии каде е претседтаел и затоа бара неговото барање да биде целосно
вклопено а не само парцијапно.Ќе го поддржи дневниот ред и со овие одлуки но
со оглед на тоа дека воопшто не учествува во работата на комисиите би било
пожелно целосно да биде разрешен а не само како претседател.
Претседателот на Совет образложи дека на седницата на комисијата за мандатни
прашања, избор и именување беше дискутирано од аспект дека овие комисии
воопшто и не се одржуваат затоа што нема кој да ги свика.Се согласува дека
барањето беше поднесено за целосно разрешување од работата во комисиите
меѓутоа не можеме сите да се откажеме од работата во комисиите.На вас
останува дали ке доагате на комисиите ккао член или нема да доагате.Сите
советници се вклучени во различни комисии и смета дека не е во ред само еден
член да се ослободи од сите обврски.Од тој аспекг беше одпучено да се оди со
овие одлуки , но во понатамошниот период може повторно да се дискутира на
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комисијата за мандатни пра?иања, избор и именување во однос на ова
прашање.Меѓутоа од причина што има многу точки кои треба да бидат третирани
од овие комисии особено комисијата за урбанизам, а претходно овие точки одеа
само на седница на совет затоа што немаше кој да ги закаже, се предпага на оваа
седница да бидат разгледни овие точки на овој начин.
Надица Ѓуровска изнесе дека во однос на правата и обврските што ги имаат како
членови на советот согласно член 43 од законот за локална самоуправа каде се
наведени првата и обврските, стои дека членовите на советот имаат право и
должност да присуствуваат и учествуваат во работата на советот како и во
неговите постојани и повремени комисии.Секој советник треба да ја превземе
одговорноста за недоагањето на седниците на комисиите како и на советот.
Миле Велиновски истакна дека се согласува со дискусијата на Надица Ѓуровска
меѓутоа и право и должност на Градоначалникот беше да почитува нешто но тој
не почитува па каде е тука неговата одговорност. Во својата оставка од работата
во комисиите беше децидно наведено согласно кој член од законот
Градоначалникот требаше да сноси одговорност поради непочитување на
процедурата на носење на буџетот.
Надица Гуровска изнесе дека доколку некогаш би станала градоначалник би го
знаела законот според кој би требало да се придржува но сега како советник ги
знае законските одредби согласно законот за локална самоуправа и како
советници треба да се придржуваме на овој закон.
Ацо Андевски истакна дека во однос на ова прашање не треба да се дискутира
дали некој сака или не сака учествува во работата на комисиите затоа што тоа е
право на советникот меѓутоа има една законска одредба според која доколку
советникот не присуствува повеќе од 6 месеци на седниците на совеот, на
комисиите автоматски му престанува мандатот.
Бидејки никој друг не побара збор Претседатело го стави на усвојување дневниот
ред за работата на 32 седница на советот со предлогот за дополна на дневниот
ред.
Co 14 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот го усвои дневниот ред за работата на
32 седница на Советот на Општина Илинден со предпогот за дополна на
дневниот ред.
ПРВА ТОЧКА
Усвојување на записник од одржана 31 седница на Советот на Општина
Илинден;
Претседателот отвори расправа по првата точка од дневниот ред.
Бидејки никој немаше забелешки Претседателот го стави на усвојување
записникот од одржаната 31 седница на Советот.
Co 13 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот го усвои записникот од одржаната 31
седница на Советот.
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ВТОРА ТОЧКА
Предлог - Одлука за давање на согласност на Извештајот за работата и
резултатите од работењето на ЈКП Илинден, н.Илинден за 2010 година бр.0160/1 од 21.02.2011 година донесен од Управниот одбор на ЈКП Илинден,
н.Илинден
Претседателот отвори расправа по втората точка од дневниот ред.
Ацо Андевски како Претседател на Комисијата за финансирање, буџет и локален
економски развој истакна дека Комисијата одржа седница на која беа разгледани
Предпог - Одпуката за давање на согласност на Извештајот за работата и
резултатите од работењето на ЈКП Илинден, н.Илинден за 2010 година бр.01-60/1
од 21.02.2011 година донесен од Управниот одбор на ЈКП Илинден, н.Илинден и
Годишната сметка на ЈКП Илинден и по истите даде позитивно мислење.Воедно
од седницата на Комисијата произлезе и еден заклучок според кој на наредната
седница на Советот треба да се разгледа проблемот со кој се соочува ЈКП
Илинден во однос на доставувањето на сметката за собирање на сметот на
правните лица кои веќе не работат односно имаат започнато постапка на
ликводација или стечај како и фирмите кои се регистрирани на домашна адреса a
не работат тука.
Драган Дејановски истакна дека накратко ќе го образложи за извештајот за
работењето на ЈКП Илинден.Јавното претпријатие работи според програмите кои
се усвоени од страна на Советот и за 2010 година во потполност се извршени
сите активности предвидени со програмите а во извештајот се наведени и
дополнителните работи што ги изврши јавното претпријатие. Одделно по сектори
се дадени извршените активности. Во однос на закпучокот што беше донесен на
комисијата, досега ЈКП Илинден факгурираше на околу 300 правни субјекги
согласно постоечката база на податоци .Сега се добиено нови податоци од
Централниот регистар според кои има околу 650 правни субјекти од кои има и
невладини организации, здруженија на граѓани. Според овие податоци
дистрибуирани се сметки за 585 правни субјекти од кои секој ден најмалку 10
доагаат и се жалат дека имаат само адреса на територија на општина Илинден
или се во ликвидација или стечај.Она што се јавува како проблем за ЈКП е што
постапката за дистибуирање продолжува и за овие фирми што повлекува трошоци
за претпријатието а во иднина овие фирми ќе згаснат и нема да може потоа да се
наплати а ќе се направат обврски на претпријатието.Треба да се заземе став како
ќе се постапи затоа што дел од фирмите за кои што имаат податоци реапно се
згаснати и не работат а дел од нив нив носат документација дека имаат
започнато постапка на ликвидација или стечај.
Миле Велиновски праша како ќе се постапи кон оние фирми кои што имаат само
регистрирано фирма на домашна адреса во општината но не остварува никаква
акгивност тука а како фирма се води на домашната адреса каде и ја добива
сметката за смет.Што ќе се случи со овие фирми чиј број не е мал.
Драган Дејановски образложи дека како што кажа во претходното излагање дел од
проблемот кој беше посочен се токму овие фирми кои имаат само адреси и кога
доагаат во Јавното претпријатие кажуваат дека ќе ја префрлат адресата на
фирмата поради обврската за смет со која ги оптоваруваме.Ние наплатуваме по
количина, волумен за собраниот смет и тие се повикуваат токму на тоа.Доколку
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работат ќе мсжеме да ги наплатиме било со тужби или со други правни средства,
но проблематични се оние кои кажуваат дека не создаваат смет а кои имаат само
адреси а немаат ниту канцеларии а дејноста ја вршат на друго место, може и во
странство, и со години фирмата му се води само како адреса.Ние како јавно
претпријатие ги кажуваме проблемите и треба да заземеме став затоа што од
една страна се кажа дека ќе се соберат толку финансиски средства според
финансискиот план а сега прозилегува дека нема да се соберат планираните
средства .Било каков став да заземеме ќе се намалат и фактурираните приходи.
Миле Велиновски изнесе дека во извештајот е наведено дека во однос на
одлуката за утврдување на надомест на членовите на Управниот и надзорниот
одбор, за штетноста на истата е известен Советот на Општината од каде се
очекува одговор дали истата да се спроведе.По оваа одлука Советот нема
постапувано a се работи за известување од 08.02.201 Ог. Најверојатно членовите
на Управниот и надзорниот одбор имаат поднесено некакво барање но не сме
запознаени.Зошго досега не е постапувано од страна на Советот по ова
известување.
Драган Дејановски образложи дека членовите на Управниот и Надзорниот одбор
си изгласаа одлука за зголемување на надоместокот кој што им следува за што
имаше укажување од Директорот дека со таа одлука ќе се наштети на
претпријатието и дека нема да исплаќа паушали по таа одлука за што има и
доставено известување до Советот дека нема да се спроведува таа одлука.На
некоја од наредните седници ќе се направи и измена на статутот на
претпријатието за што ќе бара и подршка од Советот затоа што во статутот е
наведено дека членовите сами донесуваат одлука за висината на надоместоците
без да се даде согласност од Советот .Тоа значи дека на било која седница
членовите на Управниот одбор можат да си донесат одлука за висината на
паушалите која потоа Директорот треба да ја испочитува без разлика на
мислењето на Дирекгорот дали дали може да ја исплати истата односно дали има
или нема средства претпријатието. До Советот има доставено известување и
очекува да се стави на дневен ред на Советот и да се дискутира за штетноста на
одлуката.Во моментот не е подготвен со материјали за оваа одлука но има и
дописи од Владата за усвоени заклучоци од Владата до јавните претпријатија
според кои Директорот не смее да дава награди, да зголемува плати, да се
намалат трошоците.
Миле Велиновски истакна дека суштината е во тоа што барањето е доставено од
08.02.2010 г. што значи дека има поминато веќе 13 месеци а Советот нема
постапувано.Која е јачината на таа Одлука за зголемување на паушалите на
членовите на Управниот и надзорниот одбор.Нема да навлегувам дали таа одпука
е законска или не но без одлука на Советот најверојатно нема да може да се
исплати по одлуката.Бара појаснување.
Драган Дејановски образложи дека во статутот стои само дека за висината на
надоместокот на членовите на Управниот и надзорниот одбор, одпука носи
Управниот одбор и тука завршува.И тогаш кажа дека смета дека таа одлука е
штетна и укажа на тоа дека нема да се исплаќа по таа одлука.Сеуште се касни со
исплатата на паушалите но со оглед на препораките истите ќе се почитуваат
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бидрјки се дадени од повисок орган.Од овие причини во најскоро време ќе се
измени статутот токму за да се заштитиме во овој дел.
Љупчо Кметовски изнесе дека треба да поднесат одговорност сите што гласаа за
членови на Управен и надзорен одбор и како пример да си поднесете оставка од
сите функции бидејки вие ги предпоживте тие членови.Од кој датум членовите се
повикуваат на зголемување на паушалите?
Драган Дејановски одговори дека Одпуката за зголемување на паушалите ја
донесоа членовите на новиот Управен одбор.
Љупчо Кметовски истакна дека бидејки одлуката е донесена од новиот Управен
или Надзорен одбор членовите на советот да си поднесат одговорност бидејки
тие ги гласаа како експерти за да помогнат на Директорите претпријатијата да
напредуваат и повторно можете да кодошите дека само еден човек го изгласал
зголемуањето на цените за сметот и водата.
Јовче Ангеловски изнесе дека одлуката беше донесена некаде февруари-март
минатата година кога и на советнички прашања постави прашање до директорот
кој кажа дека поради препораките од Владата не смее да ги зголемува
надоместоците за Управниот и Надзорниот одбор.Истата работа се случи и во ЈП
Дрисла каде Дирекгорот не исплаќаше на Управниот одбор поради Одлука на
Владата.Точно е дека треба да се смени Статутот во тој дел затоа што и тогаш
кажа дека Управниот одбор сам ја носи одлуката без согласност на
Советот.Доколку оваа одлука беше ставена на дневен ред на Советот ние како
советници ќе ја одбиевме.Директорот не смее да исплати поголем надоместок од
тоа што е сега а тие бараат поголем надоместок, затоа што во јануари имаше
допис од Министерството за финансии и Владата а Управниот одбор ја донесе
Одлуката некаде во февруари.
Сашо Цветковски истакна дека членовите на Управниот и надзорниот одбор се со
статус на именувани лица и за нив важат законските одредби кои што важат и за
членовите на Советот.Од формално правен аспект не е баук тие да побараат
зголемување на паушалот и од 9000 денари меѓутоа законот вели дека има
одредена граница до каде може да се оди а друга е политиката на менаџерите, на
Директорот како главен менаџер и советот како последна инстанца што треба да
се предвиди во статутот советот да даде заклучок, препорака па во краен случај
да може и да го одбие.Од формално правен аспект Советот не сноси одговорност
ниту кривична ниту било која друга одговорност за кршење на законот.Не се
чувствувам воопшто одговоренво однос на ова прашање.Во однос на прашањето
за фирмите кои за првпат откако се регистрирани добија сметка за смет кое и го
иницирав на седницата на Комисијата за финансирање, првпат се јавува
ситуација фирми кои се регистрирани на адреса како што кажа Директорот на ЈКП
Илинден, да им доагаат сметки за смет и за новата јавна давачка-за јавна
чистота.Тие луѓе се јавуваат и прашуваат за информација од нас како советници
меѓутоа голем дел од нас по однос на тоа прашање се најдовме затечени.Како
што беше потенцирано и на седницата на Комисијата, доколку се имаше доблест
и доколку се работеше потранспарентно нешто во што се затајува и според
извештајот на невладината организација, ќе имавме информација и пред
донесувањето на оние покачувања и ќе можевме да направиме анализа што ги
следува овие правни субјекги.Како што пишува во извештајот наведени се,
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почнувајки од Тав конструкција па До Кратер дооел и други.Токму во тие други"
се фирмите за кои сега зборуваме затоа што буквапно досега не им стигнапа
сметка за наплата по овој основ.Членовите на Советот се најдоа затечени во оваа
ситуација, и доколку идејните творци на вакви решенија во иднина сакаат да го
минимизираат советот и да не остават пред граѓаните затечени смета дека
воопшто не е колегијапно и не е фер од аспект на оној кој го иницирал ова.
Љупчо Кметовски ( реплика) - секоја чест за тоа што немаат одговорност
членовите на советот кои гласаа за членови на Управен и Надзорен одбор на
јавните претпријатија.Нема што да каже понатаму доколку сметаат дека советот
нема одговорност.
Сашо Цветковски ( контрареплика ) - беше потенцирано дека од формално
правен аспекг Советот не сноси одговорност со самиот чин на именување ЛГоа
што информацијата до советот за донесувањето на одлуката толку време не била
доставена до Советот тоа е можеби колекгивна одговорност до сите нас или до
оној што треба да ја проследи затоа што таа одлука е веќе правосилна па
прашање е дапи можеби веќе и се исплаќа по таа одлука а ние веќе 9 месеци
доцниме со разгледување на истата.
Љупчо Бошковски истакна дека после подолго време и членовите на советот да
се усогласат околу една работа.Има доста јавувања и средби со грагани каде што
ми укажуваат дека имаат фирма која е регистрирана на домашна адреса,
конкрено станува збор за цвеќара кој се наога во град a ја регистрирал фирмата
на домашна адреса.Сега пред месец-два добива две сметки од кои едната е за
домаѓинството а другата за фирмата.Има и други примери на вакви фирми и
затоа треба да се заложиме и да најдеме решение со кое ќе ги спасиме овие
граѓани од овој проблем и на наредната седница да се стави на дневен ред и да
се донесе заклучок.
Драган Дејановски истакна дека дискусијата веќе отиде во друга насока затоа што
извештајот е за работењето во 2010 година а не за 2011 година.Луѓето доагаат
велејки дека се принудени да ги плаќаат овие давачки и поради тоа би можеле да
го префрлат седиштето на фирмата да им биде во град.Сепак од овие фирми
може да се наплати но она што е опасно за јавното претпријатие е
дистрибуирањето на сметките за фирмите кои се во ликвидација или стечај.Како
што кажа и на седницата на комисијата за финансирање, за реализација на
програмата за јавна чистота се предвидени 6 мил.денари за реализација на
истата што значи дека за да се реапизира треба да се фактурирааат по 500.000
месечно за да се добијат средства за сработеното но сега во моментот според
усвоената цена од советот се фактурира околу 300.000 односно ако се избришат
фирмите за кои стана збор приходите на јавното претпријатие ќе се
намалат.Претпријатието има и буџет и ревизијата прво што бара да види се
приходите и расходите.За јавна чистоа сме предвиделе 5 мил.без ДДВ но како ќе
реализираме приходи од поставување на приклучоци за одвод кога сеуште нема
утврдено цена.Ни ја дадовте дејноста и ние сме предвиделе проходи по тој основ,
за одводот се факгурирале 30.000 а сметката за струја која ни дојде е
28.000.Постојано има притисоци од граѓаните зошто не се ставаат приклучоците
за одвод.Како Директор мора да го изнесе овој проблем затоа што понатаму може
да настане штета за претпријатието.
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Претседателот на Совет побара се што е усвоено од Управкчот одбор да се
достави до стручните служби кои работат на подготовка на седниците на советот
и да се види што е доставено а што не е за да може на наредната седница да се
стави на дневен ред за да се дискутира и да се донесе одлука по однос на нив,
вклучувајки ја одлуката за зголемување на паушалите на управен и надзорен
одбор и ценовникот за приклучување кон одводната мрежа како и за улично
осветлување.
Драган Дејановски истакна дека треба да се стави на дневен ред и Одлуката за
утврдување на цената за собирање на сметот за правните субјекти која не беше
усвоена од Советот.
Претседателот на Совет изнесе декка апелира сите одлуки кои треба да бидат
разгледани од Советот и за кои треба да се донесе одлука да се затворат за
наредната седница.Добро е што ја почнавме оваа тема за стопанските субјекги за
да не се доведеме во ситуација тие да бараат преместување на седиштето, затоа
да се направи калкулација колку такви фирми имаме за да можеме да видиме за
следната седница како ќе- постапиме во однос на нив.
Сашо Секуловски изнесе дека е добра идејата на Директорот односно како што тој
за својата фирма плаќа, секоја друга фирма треба да си ги плаќа
давачките.Воедно, бидејки има поплаки од граганите дека советот донел одлука
за поскапување на надоместотокот за собирање на сметот за фирмите при што
едни плаќаат 30 ден. а други 300 денари прашува дали таа одлука е донесена од
Советот или рд Управниот одбор.
Драган Дејановски изнесе дека меѓу таканаречените човек фирми има и добри
фирми од кои ќе може да се наплати но тие кажуваат дека ќе го префрлат
седиштето за да ги намалат своите трошоци.Тешко ќе го наплати долгот на
фирмите кои се во ликвидација или стечај а таквите ги има многу затоа што тие
фирми ќе згаснат а ќе немаме податок кога тоа ќе се случи затоа што не се
добива информација од централен регистар дека таа фирма е избришана.Во
однос на прашањето од советникот Сашо Секуловски, различната цена се
однесува на надоместокот за јавна чистота каде имаше зони и за правните
субјекти и таа одлукае донесена од општината односно советот а ние само се
придржуваме кон категоризацијата согласно одлуката.
Преседателот на Совет појасни дека самата одлука за зоните и категоризацијата
е помината на совет меѓутоа самите правни субјекги односно кој колку треба да
плаќа тоа јавното претпријатие го има утврдено согласно одлуката донесена од
советот.Поточно, со одлуката е утврдено општо поделбата no зони и категории и
надоместокот за одредена зона оддносно категорија но советот не утврдува
конкретно со назив на фирмата колку истата треба да плати.
Драган Дејановски додаде дека сето тоа е утврдено со одлука на општината.
Славица Милошевска додаде дека во одлуката за јавната чистота поделбата no
категории е направена според дејноста на фирмата.
Сашо Секуловски праша кога е донесена Одлуката за јавна чистота за фирмите?
Претседателот на Совет одговори дека одлуката беше донесена во декември.
Марјан Цветковски истакна дека смета дека има погрешно разбирање за фирмите
затоа што сите фирми или ќе плаќаат или нема да плаќаат и не важно дали
фирмата е регистрирана дома или не е.Не можеме никого да ослободиме и со тоа
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да направиме некој да биде привилегиран.Не значи ,;,ека доколку фирмата го
смени седиштето во град или на друго место дека таму нема да плаќа надомест
за собирање на сметот.Тие треба да бидат благодарни што 15 години ги немало
во евиденција и не плаќале затоа што некој веќе и претходно плаќал.Проблем се
фирмите во ликвидација кои треба да донесат потврда за ликвидација и со тоа да
го известат јавното претпријатие дека веќе не работат.Законот важи или за сите
или за никого, не може некого да оспободиме а некој да го задолжуваме да плаќа.
Миле Велиновски изнесе дека во градот кога се регистрира фирма со канцеларија
три на три доага комисија и на таа површина плаќа за собирање на сметот а не
како кај нас пропорционално за сите ленеарно исто.Од таа причина сопствениците
на фирми повеќе им одговара да го префрлат седиштето во градот.
Марјан Цветковски истакна дека и кога се носеше одлуката за јавна чистота со
која фирмите беа поделено по зони и категории , беше против таквата поделба на
фирмите и кажа дека законот треба да биде за сите ист, но ние одевме само со
тоа дека фирмите треба да плаќаат и само ги одредивме сумите.Грешката е во
начинот на одредувањето на цената но тоа не значи дека не треба да се плаќа.
Претседателот на Совет изнесе дека од јавното претпријатие ќе направат
анализи кои што ќе ги имаме за наредната седница за да знаме во која насока да
се движи дискусијата.
Драган Дејановски додаде дека мегу тие фирми има и многу појаки фирми од оние
што ги познаваме и тие нема да бидат проблем на претпријатието.Проблем се
оние кои се во постапка на ликвидација или стечај за која не знае кога ќе згасне и
нема да може воопшто да се наплати долгот.Во однос на дискусијата на
советникот Миле Велиновски, во градот сметот се наплаќа по квадрат а ние
работиме по создаден смет, по волумен, доставуваме и канти што е добра волја
на претпријатието а не сме обврзани.Мегутоа и мерката по квадратура не е
мерило затоа што една канцеларија три на три може да прави многу смет но може
и воопшто да нема смет.Не секогаш може реапно да се измери сметот.
Марија Станковска истакна дека во извештајот е наведено дека во 2010 година во
Дрисла е депониран отпад од 6.000 тони.Дали во 2010 година е депониран отпад
на територија во населено место Миладиновци од страна на ЈКП Илинден?
Драган Дејановски одговори дека на територија во Миладиновци не е депониран
отпад а доколку миспите на претоварната станица која е времена депонија таа се
наоѓа во атарот на наслено место Кадино.
Марија Станковски истакна дека во Миладиновци има привремена депонија за
која локалните жители тврдат дека секојдневно се зголемува отпадот и ги
интересира дали ќе биде санирана?
Претседателот на Совет појасни дека станува збор за истата депонија но таа
спага во населено место кадино.
Марија Станковска побара одговор дали таа привремена депонија ќв се санира?
Драган Дејановски одговори дека има наредба да не се носи смет во таа депонија
и оваа година да се затвори, но како ќе се затвори тоа е уште едно прашање за
дискусија.Кога се дискутираше за цената за сметот, со пресметките сметот да се
носи во Дрисла се сметаше дека таа цена е премногу висока и многу ќе се
оштетат граѓаните, и затоа беше намелена цената на 221 ден.без ДДВ а во
расходи беше намалено со тоа што ќе се користи таа времена депонија.Ако
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сметате дека треба да се затвори таа привремпна депонија со утврдената цена за
сметот претпријатието нема да може да работи.За да го носиме целокупниот смет
ќе ни треба и уште едно возило.
Марија Станковска изнесе дека е задоволна од одговорот а на советнички
прашања би можело подетално да се дискутира.
Марјан Цветковски истакна дека на стр.28 од извештајот е наведено дека е
изведен приклучок за одведување на водите од фонтаната во паркот во новото
фудбалско игралиште во н.мМарино во со цевки Ф110 во должина од 4м.3а која
фонтана станува збор?
Драган Дејановски одговори дека таму има место за фонтана а Јавното
претпријатие нема обврска да ја изгради фонтаната но има обврска на направи
одвод.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на гласање Предлог Одлуката за давање на согласност на Извештајот за работата и резултатите од
работењето на ЈКП Илинден, н.Илинден за 2010 година бр.01-60/1 од 21.02.2011
година донесен рд Управниот одбор на ЈКП Илинден, н.Илинден.
Co 12 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Предлог - Одлуката за
давање на согласност на Извештајот за работата и резултатите од
работењето на ЈКП Илинден, н.Илинден за 2010 година бр.01-60/1 од
21.02.2011 година донесен од Управниот одбор на ЈКП Илинден, н.Илинден.
ТРЕТА ТОЧКА
Предлог - Одлука за давање на согласност на Годишната сметка на ЈКП
Илинден, н.Илинденза 2010 година бр.01-61/1 од 21.02.2011 година, донесена
од Управниот одбор на ЈКП Илинден, н.Илинден
Претседателот отвори расправа по третата точка од дневниот ред.
Драган Дејановски образложи дека согласно годишната сметка од остварените
приходи и расходи остварена е добивка од 177.805 денари.Приходите и
расходите се дадени одделно по ставки.
Марјан Паневски истакна дека во делот на расходите-материјап за одржување на
улично осветлување- 514.000 , на бројот што е оставен од општината постојано се
јавуваат граѓани и се жалат дека не се интервенира навремено за промена на
сијапици. Каков материјал е купен за овие средства што се потрошени кога не
само во Миладиновци туку и во целата општина не се интервенира на време и се
чека многу.Во што е проблемот? Дали се доволни средствата за оваа намена?
Дали воопшто се излегува на терен?Ако не се излегува, зошто е тоа така?
Драган Дејановски одговори дека има јавувања и во јавното претпријатие.Колку
можеме, одговараме.Предвидените средства за улично осветлување опфаќаат
некаде проширување некаде и замена на уличното осветлување .Минатата година
не склучивме договор со општината за улично осветлување каде фирмата се
избира со јавна набавка.За минатата година приходи од улично осветлување
имаме 196.825 со што во корист не граганите Директорот нанел штета на
претпријатието.Тие 196.825 се наплатени во први месец a се од 2009 година.Во
2010 година приходи по овој основ нема а расходите се околу 500.000.
Марјан Паневски праша дапи има начин тие средства да се добијат од
општината?
10
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Драган Дејановски одговори дека оваѕ година имаме склучено договор на 600.000
денари.Правевме калкулација што е најнеопходно по јавувањата што ги
добиваме.Ќе се заменат 350 сијалици, ќе се набави кабел а другите работи се
ситници.Јавното претпријатие ќе работи според планот односно расходите ќе
бидат согласно остварените приходи согласно и извештајот од извршената
ревизија.
Мипе Велиновски истакна дека гледајки ги бројките кои и не се толку големи a
знаејки со каква застарена механизација работи претпријатието, може да
констатира дека само човечкиот фактор е успешен.Остварени се многу трошоци
за поправки , за изнајмување на возила.Во ставката 17-камати има расходи од
3.105.385.Во времето кога сегашниот Градоначалник бешен Директор на јавното
претпријатие стоеше ставка:ускладиштување на моторни возила кое беше
наведено во истата ставка 17 каде сега стои камати-3.105.385.Тоа значеше 3
нови возила и затоа сега јавното претпријатие е во оваа сшуација, господине
Кметовски. Некој си дозволи да ги паркира камионите во неговиот круг, 100.000
марки календарска година и наредната повторно 100.000 марки, и сега
располагаме со она што располагаме и нема за што да се буниме и да ги
оптеретуваме граѓаните.Ке ја прифати оваа завршна сметка но како што кажа
само човечкиот фактор е успешен..
Љупчо Кметовски побара образложение зошто во дискусијата советникот Миле
Велиновски се обрати кон него?
Љупчо Кметовски се обрати до советникот Миле Велиновски и изнесе дека
бидејки беа кажани 100.000 марки, и бидејки сте толку упатен ако сте свесен
граѓанин да поднесете кривични пријави против тој што ги давал парите, 100.000
марки за ставање на возилата во приватни паркиралишта, a јас ќе поднесам тужба
против вас затоа што клеветите и на суд ќе докажете кој е во право а кој не е.Сега
го браните Дирекгорот на ЈКП Илинден дека работи совесно, дека работи супер a
минатиот пат го собравте народот за политички поени и го напагавте Директорот
дека без потребно ги зголемуваат цените.Дали денес се сложувате со вашето
мислење или минатиот пат кога ги собравте луѓето и ги лажевте.Не е фер да се
манипулира со луѓето и да ги користите за политички цели.Во однос на
изнесената дискусија ќе поднесе тужба за клевета и ќе мора да докажете кој
замал пари и каде завршиле тие финансиски средства ако завршиле како што вие
кажувате.
Миле Велиновски ( реплика )-замете ги завршните сметки и ќе видите дека во две
календарски години стои ускпадиштување на моторни возила.Што значи тоа?Ако
грешам, се извинувам, исправете ме.Но ускладиштување значи паркирање и тоа
сите го знаеме.
Љупчо Кметовски ( контрареплика ) : бидејки ги знаете сите тие информации
токму на минатите локални избори вашата политичка партија му даде целосна
подршка на поранешниот директор и сегашен Градоначалник и со вашите гласови
го донесовте да биде Градоначапник.Ако ги знаевте овие информации не требаше
тогаш да му дадете подршка и да бидете против сегашниот претседател на
општинската организација на СДСМ .
Миле Велиновски ( контрареплика ) : и за претходниот извештај на јавното
претпријатие побарав образложение за каматите од Змил.100 и прашав од кој
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период потекнуваат и зошто-се тие камати.Исто и за трошоците no пресуди, зошто
никој немаше доблест да објасни.И тогаш прашав дали е тоа завршено или ќе
следи уште некоја пресуда па ќе се зголемат трошоците.Со овие средства би
можеле да се набават неколку возила a со ова веќе се изгубени еден или два
камиони.
Љупчо Кметовски ( контрареплика): јас не сум Директор на ЈКП Илинден, и не
треба мене да ми ги поставувате овие прашања.Дирекгорот е присутен и треба на
него да му се обратите.Јас во тоа време бев само вработен во јавното
претпријатие, ниту Дирекгор ниту Градоначалник.
Драган Дејановски истакна дека без помош од Советот нема да се успее ниту да
се набави нов камион ниту да се исплати новиот и затоа би сакал подршка барем
да се одвојат средства во буџетот да се купи уште еден голем камион бидејки
камионот што беше земен не е доволен.Се оди кон затварање на депонијата и до
октомври мораме да бидеме спремни со нови возила.Во однос на претходната
дискусија советникот Миле Велиновски ги доби одговорите на поставените
прашања кога на претходниот извештај се дискутираше за каматите.
Марјан Цветковски праша дали уште ќе има трошоци за камати и трошоци по
пресуди.Оваа годишна сметка е за 2010 година кога се работеше по стари цени
што значи дека за оваа 2011 година од кога се стартуваше со новите цени веќе
има Змил.600 и 3 мил. што значи дека не може повторно да се каже дека нема
доволно средства.
Драган Дејановски образложи дека јавното комунално претпријатие беше
блокирано од први до одми месец, во осми месец се отплати овој долги веќе е
завршено.Во однос на другото прашање, ЈКП Илинден работи по програми
и финансиски извештаи што ги предвидуваме.Минатата година собирањето на
сметот го вршеше ЈКП Илинден но наплатата ја вршеше Општина Илинден и на
сметката беше префрлувана сума за 100% наплата што беше голема помош за
претпријатието што значи дека општината не субвенцонираше.Сега кон граѓаните
се факгурирани околу 900.000 а општината ни даваше 1.250.000 што значи дека
ние сме сега во минус односно имаме 200.000-300.000 помалку.Знаеме дека
граѓаните не плаќаат веднаш, досега е пуштена втора сметка, а сега ќе се
дистрибуира и третата сметка.Ќе биде факгурирано 2.700.000 од кои до сега сме
собрале 500.000-600.000.Co новата цена има фактурирано 900.000 а добивавме
од општината 1.250.000 со цена од 175 денари.Тоа значи дека помалку средства
ќе се има и за сметот, и за јавната чистота и за уличното осветлување.Затоа
очекува соработка од Советот да се најде можност да се купи еден камион за да
можеме да ја затвориме таа депонија и целиот смет да се носи без да се одрази
на кавалитетот на собирање на сметот.
Миле Велиновски праша дали е средена процедурата со наплата на сметките
затоа што имаше проблем со тутунска банка.
Драган Дејановски образложи дека имаше проблем со префрлувањето на базата
во комерцијална банка каде не беше прифатена како систем но сега е веќе
средено.Договор има склучено со тутунска банка, поштенска банка и стопанска
банка.
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Тони Здравковски додаде дека кога се уплаќа во оние банки со кои ЈКП има
склучено договор сите трошоци се на јавното претпријатие додека пак во другите
банки трошоците се на товар на странката.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на гласање Предлог Одлуката за давање на согласност на Годишната сметка на ЈКП Илинден,
н.Илинден за 2010 година бр.01-61/1 од 21.02.2011 година, донесена од
Управниот одбор на ЈКП Илинден, н.Илинден.
Co 12 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Предлог - Одлуката за
давање на согласност на Годишната сметка на ЈКП Илинден, н.Илинден за
2010 година бр.01-61/1 од 21.02.2011 година, донесена од Управниот одбор на
ЈКП Илинден, н.Илинден.
ЧЕТВРТА ТОЧКА
Предлог — Одлука за давање на согласност на Извештајот за работата и
резултатите од работењето на ЈКП Водовод, н.Илинден за 2010 година
бр.01-38/1 од 18.02.2011 година донесен од Управниот одбор на ЈКП
Водовод, н.Илинден
Претседателот отвори расправа по четвртата точка од дневниот ред.
Ацо Андевски како Претседател на Комисијата за финансирање, буџет и локален
економски развој изнесе дека на седницата беше разгледана Предлог — Одлуката
за давање на согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето
на ЈКП Водовод, н.Илинден за 2010 година бр.01-38/1 од 18.02.2011 година
донесен од Управниот одбор на ЈКП Водовод, н.Илинден како и завршната сметка
на ЈКП Водовод каде акцентот на дискусијата беше ставен на загубите за кои
може да се каже дека се на пониско ниво.Но сеуште проблем е малата наплата во
насленето место Миладиновци која се одразува на целиот процент на наплата.На
тоа населено место се гледа поинаку но смее поради тоа да се запостави
наплатата.Не смееме да дозволиме да не се наплати онаму каде што водата
навистина многу се троши особено од одредени личности.
Тони Здравковски образложи дека во извештајот се дадени самите спецификации
и карактеристики со кои се соочува јавното претпријатие во текот на своето
работење.Во
уводниот дел
е дадена
дејноста
со
која
се
бави
претпријатието.бројот на вкупните приклучоци, понатаму е даден секторот за
правни работи кој во изминатиот период имаше доста работа-изработени се
платни налози за потрошувачите кои не плаќале подолг временски период,
изработени се кривични пријави за злоупотреба на системот за вода, 1612
опомени за неплатен долг кои со тек на времето даваат резултати.Понатаму има
поднесено 140 барања за приклучоци од кои 104 се реализирани а другите
остануваат бидејки се чека да исполнат одредени технички услови односно се
чека поради нивни приватни причини.Во однос на секторот водовод во изминатиот
период во примарната мрежа има поправено 37 дефекги и 101 дефект на
секундарната мрежа што значи дека имало доста дефекти но сите се тие
санирани.Во однос на проширувањето на водоводната линија има поставено
1000м примарна водоводна линија а во однос на секундарната има продолжување
од 3090м.0ва се одредени показатели кои покажуваат дека претпријатието во
изминатиот период интензивно работело на сите проблеми со кои се
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среќавалб.Во однос на загубите при пласирањето на водата во изминатата година
има остварено загуби од 23,8% што споредбено со минатата година е намалено и
ќе се трудиме овие загуби да ги намалиме.Но не зависи се од субјективни факгори
туку и од одредени објекгивни факгори.Се очекува во периодот кој што следи ако
не се намапат загубите барем да се задржат на ова ниво што го имаме денес.На
страна 13 сликаЗ е дадена табела во која се прикажани ретроспективно гледано
загубите, не можеме да бидеме задоволни со овој процент но се надеваме дека
во натамошниот период ќе го подобриме и овој сегмент на работење.Во однос на
наплатата штое исто така проблематичен дел оваа година е завршена со вкупен
процент пд 83,3%.Наплатата зависи само од нас не и од други околности така да
ќе се потрудиме и овој процент да го подобриме.Не се одеше со репресивни
мерки, повеќе се одеше со убедување на граѓаните.Со овие показатели се
надеваме дека претпријатието застанува на здрави нозе и во периодот што ни
претстои ќе работиме подобро и порентабилно.
Сашо Секуловски истакна дека извештајот е добро сработен но има забелешка за
слабата наплата во Миладиновци каде има многу загуба.Има прашање од група
фудбалери од ФК Марино кои прашуваат зошто Директорот им ја исклучил
водата?
Тони Здравковски образложи дека во однос на забелешката за Миладиновци,
минатата година беше посветено многу внимание во однос на поправување на
водоводната мрежа, инсталација на водоводни мерила а целта беше да се
дистрибуира вода до секое домаќинство бидејки имаше многу поплаки затоа што
немаше притисок.Нашата филозофија во претпријатието е дека ако нема мерење
на водата и ако нема некоја цена тие граѓани ќе останат без вода.Водата мора да
се мери и во н.м Миладиновци.Но целта прво беше сите граѓани од Миладиновци
да имаат вода но оваа година кога се земаат поконкретни акции се јави револт кај
одредени граѓани дека не требало така да се постапува.Исклучени се и многу
несовесни граѓани.Во однос на прашањето за ФК Марино, никој не би сакал да
исклучува вода на фудбалско игралиште, на деца кои што играат.Но им беше
укажувано повеќе пати, прво работеше како ресторанче, потоа како автоперална
но и покрај сите предупредување не се најде заеднички јазик и затоа превентивно
беа исклучени.Но ниту еден проблем не е нерешлив така да ќе се реши и ова.
Миле Велиновски изнесе дека во делот измерена вода кон Петровец - 40.880, во
приказот за наплата на физички лица сите се таксативно наброени освен
наплатата за Петровец? Што се случува во тој дел?
Тони Здравковски образложи дека што се однесува до Петровец тие изминатата
година го оспособуваа водоводниот систем и за да не дојде до поголеми загуби на
наше количество вода таму ставивме еден саат кој ќе ја мери водата, што зкачи
дека целата измината година водата кон Петровец се мереше, меѓутоа тие почнаа
со прилучоци веќе во втората половина од годината и веќе тој процес
завршува.Наши вработени одат на терен, склучени се договори, евидентирана е
состојбата, поставени се мерила.Завршена е работата на евидентирање на
корисниците и мерилата и веќе се испорачани првите сметки на граѓаните кои ја
користат оваа вода и се очекува во периодот што следи тоа да биде
евидентирано.Не е прикажан позкател на фактурирана вода во Петровец затоа
што се почна сега пред околу еден месец.

№.иле Велиновски изнесе дека тоа значи дека нема наплата за измерените 40.8^0
во Петровец?
Тони Здравковски одговори дека тоа е измерена вода за изминатата година но
оваа година секако дека ќе се напишат саатите.
Миле Велиновски истакна дека можеби требаше да се направи некаква спогодба
со самата општина затоа што сепак јавното претпријатие остварува трошоци за
испорачување на водата, земајки ја струјата, тековно одржување, вработени, a
водата се испорачува а ќе се наплати кога ќе бидете спремни.Во овој дел во
извештајот за 2009 година беше наведена некоја паушална бројка, во 2010
година е 40.880.Да се префрлиме на пласирана вода кон верски и спортски
објекти -30.280 објекги кои не се прикажани во наплата, и повторно ќе дојдеме до
тоа дека извештајот од 2009 г.не се разликува од овој извештај и во загубите на
водата и во однос на наплатата.Ако го погледнеме графичкиот приказ на загубена
вода ќе видиме дека се намапува мегутоа пак ако земеме пласирана вода спрема
стопански субјекти имаме намалување што е големо отстапување .Во однос на
графичкиот приказ на наплата по населени места, учеството на Илинден и
Марино е со 57% и ако знаеме дека овие населени места беа носители на
самодоприносот за изградбата на овој водовод, повторно се тие најогггеретените
и најреалните во ова стопанисување.
Бидејки никој друг не побара збор Преѕсеателот ја стави на гласање Предлог Одлуката за давање на согласност на Извештајопг за работата и резултатите од
работењето на ЈКП Водовод, н.Илинден за 2010 година бр.01-38/1 од 18.02.2011
година донесен од Управниот одбор на ЈКП Водовод, н.Илинден.
Co 10 гласа ЗА и 4 ВОЗДРЖАНИ Советот ја усвои Предлог - Одлуката за
давање на согласност на Извештајот за работата и резултатите од
работењето на ЈКП Водовод, н.Илинден за 2010 година бр.01-38/1 од
18.02.2011 година донесен од Управниот одбор на ЈКП Водовод, н.Илинден.
ПЕТТА ТОЧКА
ГЈредлог - Одлука за давање на согласност на Годишната сметка ма ЈКП
Водовод, н.Илинден за 2010 година бр.01-39/1 од 18.02.2011 година, донесена
од Управниот одбор на ЈКП Водовод, н.Илинден
Претседателот отвори расправа по петтата точка од дневниот ред.
Бидејки никој не побара збор Претседателот ја стави на усвојување Предлог Одлуката за давање на согласност на Годишната сметка на ЈКП Врдовод,
н.Илицден за 2010 година бр.01-39/1 од 18.02.2011 година, донесена од
Управниот одбор на ЈКП Водовод, н.Илинден.
Co 10 гласа ЗА и 4 ВОЗДРЖАНИ Советот ја усвои Предлог - Одлуката за
давање на согласност на Годишната сметка на ЈКП Водовод, н.Илинден за
2010 година бр.01-39/1 од 18.02.2011 година, донесена од Управниот одбор на
ЈКП Водовод, н.Илинден.
ШЕСТА ТОЧКА
Предлог - Одлука за усвојување на Завршна сметка на О.У
Делчев ",н.Илинден
Претседателот отвори расправа по шестата точка од дневниот ред.

"Гоце

Ацо Андевски како Претседател на Комисијата за финансирање, буџе? и локален
економски развој истакна дека на одржаната седница на Комисијата беа
разгледани завршните сметки на одновните училишта и на детската градинка, и
бидејки завршните сметки се поминати и на училушните одбори и на управен
одбор на детската градинка каде е дадено позитивно мислење, комисјата ги
разгледа и по истите даде позитивно мислење со тоа што побара во иднина кога
ќе се прават овие извештаи да се прават по ист урнек.
Марјан Цветковски иснесе дека во Гоце Делчев има потршено струја 607.000
споредено со Браќа Миладиновци каде е 1.168.000 што е за пофалба за Гоце
Делчев.Зошто е тоа така кога во Гоце Делчев има дупло повеќе ученици и повеќе
простории?
Александар Митровски истакна дека се трудат да ги намалат трошоците.
Миле Велиновски истакна дека во Гоце Делчев за греење има 2 мил.за греење, од
907 сметка има 87.000 за дрва и 1.246.360. за нафта.Ако ги собереме прозилегува
2мил.351 за греење.Суштината е дека тоа се две училишта со огромен
капацитет.Не би навлегувал затоа што има расправано како член на Училишниот
одбор.Ќе ја подржи оваа завршна сметка затоа што е детално изработена.Зоипго
на сметката 903 за услуги за обезбедување има 135.000 а на сметката 603 има
240.000 .Што значи тоа?
Апександар Митровски одговори дека претходно срествата за обезбедување беа
преку општината се одеше преку сметката 903 од
Министерство за
образование.Затоа приливот на средства се јавува од две места.Во 2011 г. е само
од сметката 903.
Миле Велиновски истакна дека не е јасно зошто и кај другите училишта се јавува
повисок процент на средствата за обезбедување префрлени од општината во
споредба со средтсвата префрелни на другата сметка.Колку луѓе се ангажирани
за обезбедување?
Александар Митровски одговори дека во 2011 има 24 часа обезбедување а во
2010 година обезбедувањето беше делумно и по потреба.
Ацо Андевски истакна дека е добро да се разговара за оваа тема.Средствата
предвиени за оваа намена изгледаат многу но реалната сума не е таа како што
некој сака да мисли дека е така. Се согласува дека треба да се даде
образложение зошто се префрлаат средства на една сметка па потоа на
друга.Затоа се тука директорите за да дадат објаснувања.Најверојатно не
стигнуваат навреме средствата од едната сметка па потоа се префрлуваат на
друга сметка.
Миле Велиновски истакна дека стнува збор за блок Дотации кои одат на 903 и се
строго наменски меѓутоа општината донира на сметката 603 од сопствени
приходи.
Марјан Цветковски ја пофали работата на Директорот на ОУ Гоце Делчев .
Момчило Најдовски праша дали греењето работи во две смени.Колку часови
работи секоја смена?
Александар Митровски одговори дека работи во две смени а зимно време
греењето работи од 6-15.30 часот.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стваи на гласање Предлог Одлуката за усвојување на Завршна сметка на О.У "Гоце Делчев",н.Илинден.

Co 15 гласа ЗА Советот ја усвои Предлог - Одлукатаза усвојување на
Завршна сметка на О.У "Гоце Делчев",н.Илинден.
СЕДМА ТОЧКА
Предлог - Одлука за усвојување на Завршна смегпка на О.У "Браќа
Миладиновци", с.Миладиновци
Претседатеелот отвори расправа по седмата точка од дневниот ред.
Невена Бошковска образложи дека потрошувачката во ОУ Браќа Миладиновци е
навистина висока и е над 1 мил.денари затоа што греењето во централното
училиште во Миладиновци е на струја и затоа тука во потрошувачката на струја е
вклучено и греењето и потршувачката на осветлувањето како останатата
електрика.Вклучена е и мала количина на дрва која мораме да ја имаме како
резерва кога снемува електрична енергија.На сумата за елекгрична енергија се
додаваат околу 200.000 денари за дрва што значи дека е даден вкупен износ за
греење и електрична енергија.За да се добие реалната слика и во другите школи
треба да се прсмета и греењето и елекгричната енергија што кај Гоце Делчев
најверојатно е дадена само потрошувачката на нафта со која треба да се собере и
електричната енергија за да се добие вистинската сума.
Марјан Цветковски истакна дека имаше добра намера да укаже дека треба да
штедат на елекгрична енергија, на телефон.интернет и други работи и да земат
пример од Дирекгорот на ОУ Гоце Делчев.Според бројот на учениците и
просториите кои што ги имаат може да се направат напори и на наредната
завршна сметка да не изненадите со добра цифра за телефон, струја итн.
Сашо Цветковски изнесе дека во насока на споредбените параметри на сметката
903 за канцелариски материјали Ристо Крле потрошиле 42.000, Гоце Делчев
80.000 а Браќа Миладиновци 70.000.Се поставува прашањето ако Гоце Делчев
успева да потроши толку средства за поголеми капацитети зошти вие би правеле
поголем трошок?Исто и ситен инвентар, Ристо Крле има потрошено 27.000, Гоце
Делчев 22.000 а Браќа Миладиновци 62 000.На што се дожат овие отстапувања?
Невена Бошковска образложи дека во однос на трошоците за ситниот инвентар се
работи за состојбата односно староста на зградите, зградите на Гоце Делчев и
Ристо Крле се од значително поново време споредено со Браќа Миладиновци кое
за кратко време ќе има 70 год.и затоа таа зграда бара повеќе одржување за да
биде во оваа состојба како што е сега.Во однос на канцеларискиот материјап,
наставниот кадар се труди да ги следи сите критериуми кои се налагаат од бирото
за развој за интерактивна настава и настава со доказни материјали, за следење
на успехот треба да се изработуваат и инструменти за следење кои се прават на
хартија и тоа опфаќа значителен дел од канцеларискиот материјал.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на гласање Предлог Одлуката за усвојување на Завршна сметка на О.У "Браќа Миладиновци",
с.Миладиновци.
Co 9 гласа ЗА и 4 ВОЗДРЖАНИ Советот ја усвои Предлог - Одлуката за
усвојување
на
Завршна
сметка
на
О.У
"Браќа
Миладиновци",
с.Миладиновци.

>
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ОСМА ТОЧКА
Предлог - Одлука за усвојување на Завршна сметка на О.У "Ристо Крле",
с.Кадино
Претседателот отвори расправа по осмата точка од дневниот ред.
Миле Велиновски праша за точка 37 од расходи-одржување на софтвер и
обезбедување .Зошто се вклучени во една ставка?
Голупка Давиткова зинесе дека книговодителките во трите основни училишта се
различни и најверојатно секоја од нив работи различно меѓутоа од оваа учебна
година книговодителката на Гоце Делчев ќе ги води и другите две училишта.Во
оваа ставка најверојатно се собрани средствата за обезбедување и одржување
на софтвер.Средствата за софтверот е минимална сума и повеќето од овие
средства се за обезбедување .
Миле Велиновски истакна дека ова прашање беше поставено затоа што повторно
на сметката 903 има 313.000 за обезбедување. А потоа повторни се ставени
заедно со софтверот, па може да се каже дека имате најголемо обезбедување.
Голупка Давиткова објасни дека во Ристо Крле имаше ненаплатени сметки за
обезбедување во минатата година кои беа исплатени во оваа година.Мислевме
дека плаќањето ќе биде преку сметката 603 но подоцна ни кажаа дека може да се
плати од 903 и затоа испаѓаат две ставки бидејки имаше заосганати фактури од
минатата година ( 2009 ) и за 2010 година.Затоа обезбедувањето вкупно излегува
500.000 денари затоа што заостанатиот долг е 140.000 денари а обезбедувањето
за 2010 г.е 360.000 денари.
Сашо Цветковски истакна дека завршните сметки треба да бидат изготвувани
согласно метологијата утврдена во Законот за сметководтво на буџет и буџетски
корисници како што е тоа случај со Гоце Делчев и апелира во иднина да се
постапува така. Точката 24-наставно образовни услуги, според методологијата
согласно Законот за сметководтво на буџет и буџетски корисници не постои.За
што се работи?
Голупка Давиткова одговори дека тоа се средства - 6000 денари кои беа
потршени за семинар кој го посети наставниот кадар за оценувањето на
училиштата.
Момчило Најдовски праша за кое училиште се однесува ставката дрва и сечење
на дрва?
Голупка Давиткова одговори дека дрва се трошат во подрачните училишта во
Мралино и Бунарџик, a се трошат по 20мЗ за секое училиште одделно при што се
загреваат по три простории и по една канцеларија.
Момчило Најдовски праша во колку смени работи училиштето во Кадино?
Голупка Давиткова одговори дека најчесто работи во една смена но кога е
најмногу ладно парното работи до 13ч а кога е подобро времето и до 10ч.
Момчило Најдовски праша колку саати вкупно дневно работи парното ?
Голупка Давиткова одговори дека парното работи кога е ладно некаде до
13.часот но неможе точно да каже колку саати дневно работи.
Момчило Најдовски праша колку тони нафта е потрошено за наведента сума од
982.990.
Голупка Давиткова одговори дека станува збор за околу 27-28 тони нафта.
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Момчило Најдовски изнесе дека тоа знач 1 дека 28тони нафта за троши за 5
месеци.Дали ќе може да дојде во училиштето и да добие поконкретн извештај за
работењето нагреењето и трошењето на средствата за греење.
Голупка Давиткова одговори дека може слободно да дојде.
Момчило Најдовски праша дали оваа година повторно се распиша оглас за
земјата од 10.000м што се дава под закуп?
Голупка Давиткова одговори дека земјата се дава под закуп за период од пет
години и за секоја година се плаќа 20.000 денари кои средства одат на сметката
на општината па потоа општината ни ги префрла.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на гласање Предлог Одлуката за усвојување на Завршна сметка на О.У "Ристо Крле", с.Кадино.
Co 9 гласа ЗА и 4 ВОЗДРЖАНИ Советот ја усвои Предлог - Одлуката за
усвојување на Завршна сметка на О.У "Ристо Крле", с.Кадино.
ДЕВЕТТА ТОЧКА
Предлог — Одлука за усвојување на Завршна сметка ЈОУДГ "Гоце Делчев",
с.Марино
Претседателот отвори расправа по деветтата точка од дневниот ред.
Катерина Бојковска Јовчевска изнесе дека во завршната сметка на сите три
сметки 603,903 и 787 прикажани се приходи и расходи, активата и пасивата како и
ставките, потставките согласно контниот план и се е јасно дадено при што нема
сомнеж од каде е се исплатено.Смета дека е работено штедливо и дека нема
пречекорувања и големи трошоци.
Бидејки никој не побара збор Претседателот ја стави на гласање Предлог Одлуката за усвојување на Завршна сметка ЈОУДГ "Гоце Делчев", с.Марино.
Co 15 гласа ЗА Советот ја усвои Предлог - Одлуката за усвојување на
Завршна сметка ЈОУДГ "Гоце Делчев", с.Марино
Пауза од 10 мин.
ДЕСЕТТА ТОЧКА
Предлог - Одлука за именување на членови на Управниот одбор на ЈПССО
Илинден 2010, н.Илинден
Претседателот отвори расправа по десеттата точка од дневниот ред.
Марјан Милошевски како претседател на Комисјата за мандатни прашања, избор
и именување информираше дека Комисијата одржа седница на која беше
разгледана оваа точка и предлозите за членови се дадени во дополнителните
материјали.
Сашо Цваетковски истакна дека има дилема околу бројот на членовите.Зошто се
оди со 7 кога вообичаено се 5 членови.
Ивица Трипуновски одговори дека согласно законот за јавни претпријатија бројот
на членовите на Управниот одбор може да биде 5-15 додека пак бројот на
членовите на надзорниот одбор е утврден на 5.
Марјан Милошевски изнесе дека се одлучи да бидат 7 за да бидат опфатени
различни структури.
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Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на гласање Предпог Одлуката за именување на членови на Управниот одбор на ЈПССО Илинден 2010,
н.Илинден.
Co 9 гласа ЗА 5 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Предлог - Одлуката
за именување на членови на Управниот одбор на ЈПССО Илинден 2010,
н.Илинден.
ЕДИНАЕСЕТТА ТОЧКА
Предлог - Одлука за именување на членови на Надзорниош одбор за
контрола на материјално финансиско работење на ЈПССО "Илинден 2010";
Претседателот отвори расправа по единаесеттата точка од дневниот ред.
Марјан Милошевски како претседател на Комисјата за мандатни прашања, избор
и именување информираше дека Комисијата изнесе дека комисијата ги предлага
членовите кои предлози се дадени во дополнителните материјали.
Миле Велиновски истакна дека и кога се носеше одпуката за формирањето на
јавното претпријатие, беше поставено прашање за надоместот за Управниот и
Надзорниот одбор.Дали ќе ќе биде платено на членовите на Управниот и
Надзорниот одбор.
Ивица Трипуновски образложи дека дали ќе биде платено за членовите на
Управниот и Надзорниот одбор се дефинира со статутот на претпријатието кој го
носи Управниот одбор а согласност дава Советот а конкретно во овој случак ќе се
утврди во статутот дела членувањето во Правниот и Надзорниот одбор ќе биде
волонтерски односно без надомест.
Сашо Цветковски праша дали доколку не е утврдено со статутот, овие лица
законски можат потоа да бараат надомест.
Ивица Трипуновски образложи дека законот упатува тој дел да се уреди со
статутот на јавното претпријатие, а ние го уредивме на тој начин.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на гласање Предлог Одпуката за именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на
материјално финансиско работење на ЈПССО "Илинден 2010".
Co 9 гласа ЗА, 5 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Предлог Одпуката за именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на
материјално финансиско работење на ЈПССО "Илинден 2010".
ДВАНАЕСЕТТА ТОЧКА
Предлог - Одлука за определување на јавни паркиралишта на подрачјето
на општина Илинден како и мерки за остранување на неправилно и
непрописно залрени или паркирани возила од јавните сообраќајни и други
јавни површини
Претседателот отвори расправа по дванесеттата точка од дневниот ред.
Ивица Трипуновски образложи дека ова е општа одлука со која се одредуваат
јавните паркирапишта, станува збор за општа одлука а локациите на
паркиралиштата ќе се утврдат со проекти за кои согласност дава министерството
за внатрешни работи.Неправилното паркирање на возилата ќе се регулира со
блокатори.Ова е најекономичниот начин да се реши проблемот со неправилно
пракираните возила.
20

Љупчо Кметовски истакну дѕка во Општина Илинден освен во Карагач нема други
места за паркиралишта .Оваа одлука треба да се однесува само на тешките
товарни возила бидејки ако се опфатени сите возила излегува дека другите
возила нема каде да паркираат.
Ивица Трипуновски образложи дека е добро да се има одлука со која ќе бидат
опфатени сите возила.Согласно законските обврски имаме обврска да го
регулираме јавното паркиралиште за сите возила.
Љупчо Кметовски истакна дека ако се усвои одлуката во даденот текст тоа значи
дека нема да има толеранција во однос на полесните возила односно произлегува
дека сите возила можат да бидат запрени со блокатори поради неправилно
паркирање.
Славица Милошевска истакна дека не значи дека без оваа одлука полицијата
нема да казнува.Меѓутоа она што е проблем е дека се уништуваат тротоарите,
парковите пред училиштата.Ние како општина нема да можеме да казнуваме туку
ќе се обратиме до полицијата но бидејки за да ги казнат тие треба да ги фатат
лице место.Затоа за да ги задржиме и за да може полицијата да ги фати, ќе бидат
задржувани со блокатори.
Љупчо Кметовски додаде дека тие блокатори функционираат онаму каде што има
зонско паркирање.
Славица Милошевска додаде дека донесувањео на ваков вид на одлука се бара и
за јавните простори.
Љупчо Кметовски истакна дека не се согласува.
Миле Велиновски праша кој е организаторот на сето ова?
Ивица Трипуновски образложи дека ова е комунална дејност и no правило треба
да ја врши јавното комунално претпријатие или приватен партнер преку јавно
приватно партнерство.
Миле велиновски истакна дека во одлуката имаме
недефинирани
паркиралишта.Зошто прво не се донесе
план каде ќе се наогаат тие
паркиралишта.Прво да се донесе детален урбанистички план кои улици ќе бидат
опфатени со паркиралиштата.
Ивица Трипуновски образложи дека општината не ги дефинира локациите на
паркиралиштата затоа што тоа се први со посебен проект за кој согласност дава
Министерството за внатрешни работи.Ова е општа одлука со која се опфатени
тешките товарни возила.
Ацо Андевски изнесе дека ја подржува оваа одлука.Беше доставено и писмено
барање до инспекторите за паркираните возила пред училиштата, а воедно
неколку пати се интервенираше за да се тргнат возилата пред училиштата.Во
завршна фаза е и паркингот за тешки товарни возила.Се согласува со оваа одлука
а понатаму ќе бидат одредени локациите за паркиралиштата.
Марјан Цветковски истакна дека во член 8 од одлуката е наведено дека
наплатата и надзорот ја врши ЈКП Илинден.Според ова произлегува дека
паркиралиштата ги даваме на ЈКП Илинден.
Јовче Ангеловски изнесе дека станува збор за тешки товарни возила и
автобуси.Може просторот пред клубот Гранд во Кадино да биде наменет за
паркирање на тешките товарни возила.Одпуката треба да се донесе но треба да
биде нагласено дека е за тешки товарни возила.
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Миле Велиновсги истакна дека во член 1 од одлуката е утврден предметот на
одлуката.Во член 7 стои дека : локациите се посебно обележани и утврдени од
што произлегува дека тие се веќе утврдени.Според целосниот текст на одлуката
ова е нацрт верзија и за стопанисување со јавните паркиралишта.
Ивица Трипуновски изнесе дека не се согласува дека ЈКП Илинден може да
стопанисува со јавните паркирапишта.За да се уреди паркингот и да се одредат
локациите треба да се направи посебен проект кој се доставува до МВР.Со оваа
одлука не се овозможува ЈКП Илинден да ги стопанисува паркиралиштата
односно не се дефинирани локациите.Но согласно законот за безбедност во
сообраќајот имаме обврска да донесеме ваков вид на одлука.Во член 8
дефинираме дека ЈКП Илинден ќе го врши стопанисувањето.Кога ќе се утврдат
локациите тогаш и ќе се врши стопанисувањето.
Миле Велиновски истакна дека како за почеток треба да се усвои одлука со текст
од член 1 до член З.Во овој момент не треба да стојат другите членови.
Сашо Секуловски додаде дека членот 14 е спорен и не одговара на текстот на
одлуката.
Марјан Милошевски додаде дека ова е појдовна основа а потоа ќе се носат и
другите акти.Оваа одлука се однесува на тешките товарни возила пред се да се
заштитат училишните објекти.
Миле Велиновски истакна дека во одлуката има контрадикторност, затоа што
носиме ваков вид на одлука a се постаува прашањето каде имаме поставено
знаци за забрането паркирање.Во моментот има некаде 4-5 а вие сакате да ја
усвоиме одлуката и веќе од утре да се започне да се применува.Ако во овој текст
ја донесеме одлуката им даваме виза на инспекторите да можат на секое возило
да ставаат блокатори.Смета дека одлуката е прифатлива само до членот 3.
Марјан Цветковски истакна дека предвидениот рок од 8 дена во членот 22 не
значи ништо.Треба да стои 30 дена за да има доволно време граѓаните да се
известат со рекламен материјал, флаери, медиуми, известувања и сл.Воедно.,
смета дека знаците за забрането паркирање не се соодветно поставени.
Славица Милошевска образложи дека по истекот на тие 8 дена не значи дека
веднаш ќе се започне со поставувањето на блокаторите. Ние како инспектори
најпрво го опоменуваме а најчесто се работи за еден ист камион кој подолго
време се паркира а опоменат повеќе пати.Со законот за јавна чистота беше
предвидена казна по овој основ и ние ги казнувавме, но тоа е укинато и ние сега
можеме само да ги опоменуваме.
Марјан Цветковски предложи кампањата за информирање на граѓаните да трае 30
дена а потоа секој да биде казнет без да се опоменува.
Момчило Најдовски истакна дека тешките товарни возила се до 20т.3а колку тони
се предвидени нашите патишта.Дали може да се дозволи да поминуваат возила
од 10т.?
Славица Милошевска
истакна дека тоа се ингеренции на МВР. Ние како
инспекција немаме надлежност за транзитирањето.
Момчило Најдовски истакна дека секое возило кое ја поминува дозолената
граница на тежина а поминува низ општинските патишта треба да се казни.
Љупчо Кметовски праша што се случи со канцеларијата на ПС Автокоманда која
требаше да биде отворена тука.Во овој период предпага да се донесе одлука
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само м забрана за тешките товарни возила а во однос на остатнатото
предвидено со одлуката да се почека за да се утврдат најпрво локациите каде ќе
треба да бидат паркиралиштата.
Сашо Секуловски праша што ќе се случи со фирмите каде мора да се паркираат
камионите за да донесат роба?
Марјан Милошевски додаде дека станува збор за паркирање.
Марјан Цветковски изнесе дека дека законски е утврдено дека секое возило над
10 т. мора да плати за користењето на општинските патишта.
Момчило Најдовски појасни дека тоа се плаќа како вонреден превоз.
Ивица Трипуновски истакна дека не се согласува затоа што вонредниот превоз е
г над 40т.
/ Миле Велиновски предложи одлуката да оди само од член1 до членот 3 понатаму
^ Д а се уреди останатиотдел со проектите.
Ивица Трипуновски истакна дека доколку сметате дека одлуката не е во ред ќе је
повлечеме и проблемот со тешките товарни возила повторно нема да се реши.
He можеме сега да ги одредиме локациите затоа што тоа се прави со проекти
согласно урбанистичкиот план.Ако менуваме 2,3 члена ќе се изгуби од суштината
на одлуката.Ние не измислуваме ништо ново затоа што одлуката е усогласена со
другите општини.
Љуупчо Кметовски истакна дека ова постои во другите општини но тие веќе имаат
одредено локации за паркиралишта а ние немаме и не можеме да правиме
споредба.
Ивица Трипуновски изнесе дека за да одредиме локации за паркирапишта мора
најпрво да ја донесеме оваа одлука.
Миле Велиновски предлага да се гласа за Одлуката само со првите три члена.
Марјан Цветковски истакна дека посакува да се реши овој проблем но смета дека
тоа нема да се постигне ако се остави само осум дена за кампањата.
Валентина Додевска истакна дека ќе ја подржи оваа одпука.Во изминатиот период
наиде на проблем со возило кое си правеше продажба за што се обрати и до
општината.Суштината на оваа одпука не е да се ловат лесните моторни возила
туку тешките товарни возила.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на гласање Предлог Одлуката за определување на јавни паркиралишта на подрачјето на општина
Илинден како и мерки за остранување на неправилно и непрописно запрени или
паркирани возила од јавните сообраќајни и други јавни површини, во текстот како
што е дадена.
Co 9 гласа ЗА и 6 ПРОТИВ Советот ја усвои Предлог - Одпуката за
определување на јавни паркиралишта на подрачјето на општина Илинден
како и мерки за остранување на неправилно и непрописно запрени или
паркирани возила од јавните сообраќајни и други јавни површини, во
дадениот текст.
ТРИНАЕСЕТТА ТОЧКА
Предлог - Одлука за измена и дополна на Одлуката за формирање на
Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна
средина
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Претседателот отвори расправа по тринаесеттата точка од дневниот ред.
Марјан Милошевски како Претседател на Комисјата за мандатни прашања, избор
и именување информираше дека Комисјата за мандатни прашања, избор и
именување за Претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и
заштита наживотна срединаја предпага Надица Ѓуровска.
Бидејки никој не побара збор Претседателот ја стави на гласање Предлог Одлуката за измена и дополна на Одпуката за формирање на Комисија за
урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина.
Co 13 гласа ЗА Советот и усвои Предлог - Одлуката за измена и дополна на
Одпуката за формирање на Комисија за урбанизам, комунални дејности и
заштита на животна средина со што за Претседател е избрана Надица
Ѓуровска.
ЧЕТИРИНАЕСЕТТА ТОЧКА
Предлог Одлука за измена и дополна на Одлуката за формирање на
комисија за процена на штета од елементарни непогоди
Претседателот отвори расправа по четиринаесеттата точка од дневниот ред.
Марјан Милошевски како Претседател на Комисјата за мандатни прашања, избор
и именување информираше дека Комисјата за мандатни прашања, избор и
именување за Претседател на комисијата за процена на штета од елементарни
непогоди го предлага Јовче Ангеловски.
Бидејки никој не побара збор Претседателот ја стави на гласање Предпог
Одлуката за измена и дополна на Одлуката за формирање на комисија за процена
на штета од елементарни непогоди.
Co 9 гласа ЗА, 3 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Предлог Одлуката
за измена и дополна на Одлуката за формирање на комисија за процена на
штета од елементарни непогоди со што за претседател е избран Јовче
Ангеловски.

Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателрт ја затвори седницата.
Триесет и втората седница на Советот на Општина Илинден заврши во 16.40
часот.

Записничар
Тања Маневска

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р МарјашМилошевски
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