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ЗАПИСНИК
Од одржана 33 ( mpuecem и трета ) седница на Советот на општина
Илинден
Триесет и третата седница на Советот на општина Илинден се одржа на
ден 29.04.2011 година со почеток во 15.00 часот.
На седницата присуствуваа
Претседателот на Совет - Марјан
Милошевски и членовите на Совет : Љупчо Бошковски, Марјан Паневски, Ацо
Андевски, Марија Станковска, Момчило Најдовски, Валентина Додевска, Сашо
Секуловски, Јовче Ангеловски , Марјан Цветковски , Сашо Цветковски .Виолета
Ваневска, Миле Велиновски и Надица Ѓуровска.
На седницата не присуствуваше членот на Совет Љупчо Кметовски
На седницата присуствуваа : Градоначалникот г-дин Жика Стојановски,
Сашо Саздовски - Раководител на Одделение за финансиски прашања, Гордана
Стојкоска-Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси, Јулијана
Димитријевска-Раководител на Одделение за урбанизам, комунапни дејности и
заштита на животната средина, 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, Вања СтојановиќСоветник внатрешен ревизор, Борче Мицановски - Директор на ЈПССО Илинден
2010, Драган Дејановски - Директор на ЈКП Илинден, н.Илинден.Славица
Давидовска-Советник Инспекгор за животна средина, Миле СтанковскиПретставник од Координативното тело за ОКТА
За работата на триесет и третата седница Претседателот на Совет го
предложи следниот:
ДНЕВЕН

РЕД

1. Усвојување на Записник од триесет и втората седница на Советот на
општина Илинден и Записник од одржана вонредна седница на
Советот на Општина Илинден
2. Предлог Одлука за усвојување на квартален извештај за извршување
на Буџетот на Општина Илинден за I ( прв ) квартал од 2011 година
3. Советнички прашања
Претседателот предложи дневниот ред да се дополни со точка 3: Предлог
Одлука за усвојување на Статут на Јавното претпријатие за стопанисување со
спортски објекги „ Илинден 2010" а точката Советнички прашања да оди како
четврта точка од дневниот ред.
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Миле Велиновски истакна дека доколку се смета на овој начин да се донесе
статут кој е доставен пет минути пред почетотокот на седницата тогаш нека служи
на чест.Не го прифаќа предпогот на оваа седница да се стави на усвојување
статут затоа што статутот е поделен пред почетокот на седницата и буквално не
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беше возможно ниту да се прочита.Требаше да се почитува рокот од 7 дена за
достава на материјалите.
Претседателот на Совет изнесе дека во однос на предлогот за дополна
дневниот ред, беше замолен оваа точка да се стави на дневен ред од причина
што има рокови кои требало да се испочитуваат.Ќе побараме дополнително
објаснување од правниците и од Директорот на претпријатието зошто беше
неопходно оваа точка итно да се стави на дневен ред.
Ивица Трипуновски
.
Борче Мицановски најпрво се извини за пореметувањето на дневниот ред
но смета дека овој акг треба да се донесе и затоа предлага да се разгледа како
трета точка за да се забрзаат работите поради роковите и треба да се има
разбирање бидејки станува збор за едно ново јавно претпријатие кое постои само
3 месеци и грешно би било кажеме дека функционираме.Сеуште
не сме
организарани онака што е тоа предвидено за едно јавно претпријатие.Ги
подготвивме и другите акти кои се неопходно за функционирањето но за да
можеме во најкраток рок да го донесеме истите би ве замолил да го усвоите
статут како основен акт.Итноста за донесувањето на статутот се состои и во
потребата за донесувањето на ценовникот на претпријатието за наредната
седница за да може веке и квалитетно да функционираме.
Претседателот на Совет праша што ќе се постигне од правен аспект
доколку во предвидениот рок од три месеци не се усвои статутот.
Ивица Трипуновски
.
Миле Велиновски истакна дека го слушна образложението на Дирекгорот
меѓутоа не наога оправдување за ваквиот начин на донесување на статутот затоа
што знаеме кога беше донесена одлуката за формирање на ова јавно
претпријатие, имаше служби кои досега требаше да го изработат овој акт а зошто
службите тоа досега не го направиле нека ја сносат одговорноста.Нереално е на
овој начин да се носи највисокиот акт на едно јавно претпријатие и затоа бара
оваа предлог точка да оди на наедната седница на советот без разлика дапи ќе
биде тоа итна или вонредна седница на советот.
Сашо Цветковски праша како претпријатието е регистрирано на 31.12.2010
година кога дополнителната одлука за основање на јавното претпријатие советот
ја донесе пред околу месец и половина.Тоа беше онаа повторена одлука затоа
што кај првата одпука која се донесе минатата година не беа запазени
роковите.Согласно новата одпука имаше месец до два за да се изготви статутот.
Co самата одлука требаше да се стави и статутот доколку се имаше план и
стратегија за работа.Ова не наведува на заклучок дека работите во
претпријатието се одвиваат без организација, без план и стратегија.Во ред е да
бидеме солидарни кон директорот но да не заборавиме дека одредени барања за
одредени точки да се стават на дневен ред веќе три месеци стојат во архива и не
се доставуваат на седница на советот на расправа.Тоа значи дека доколку во
иднина сакаме да има солидарност треба и одредени наши барања да се земаат
во предвид понавремено.Сега сме во ситуација да бараме солидарност а од
друга страна не ја добиваме.
Ивица Трипуновски
.
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Ацо Андевски истакна дека ова е упатена критика на сите оние кои ја
подготвувале оваа предлог точка.Треба да се се почитува работата на Советот и
неможе една минута пред почетокот на седницата на советот да се доставува
статут, барање од ОКТА, каде не може ниту да се види што пишува ниту пак дали
нешто е пропуштено.Ја разбира итноста но имало доволно време да се изготви
статутот.Одговорноста е кај тие што го изготвувале статутот односно имаме
доцнење од страна на администрацијата.Не можеме да го обвиниме само
Дирекгорот затоа што тој е нов и нема искуство во овие работи.Меѓутоа во
донесувањето на еден ваков акт Советот го има последниот збор и затоа овој акт
не може да биде донесен на овој начин.Нека се закаже наредна седница после
втори доколку е итно но вака не може да помине.Не може на овој начин да усвои
еден основен документ по кој ќе се води претпријатието а ние како Совет да
немаме можност ниту да го прочитаме.
Љупчо Бошковски изнесе дека како член на одржаната седница на
Комисијата за статут и прописи даде позитивно мислење по предлог статутот на
јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти.Ние како Совет
донесовме одлука за формирање на ова јавно претпријатие меѓутоа Дирекгорот е
сеуште неискусен, млад и затоа предлага како совет да излеземе во пресрет и да
го изгласаме статутот а во иднина службите кои се задолжени за изготвување на
акгите навремено да ги изготвуваат и диставуваат до Советот.Предлага да се
стави на дневен ред и истата да се усвои.
Миле Велиновски изнесе дека младоста и неискуството на Директорот не
е оправдување статутот да се стави на дневен ред две минути пред почетокот на
седницата.Се работи за еден основен акт и оваа постапка може да предизвика
последици во неговото тековно работење а не во моментот на гласањето.Треба
да бидеме свесни бидеји се работи за статут а не за било кој акт.Го подржува
предлогот на Ацо Андевски после празниците да се закаже итна седница до кога
ќе има време да се разгледа, да се корегира доколку треба се разбира
добронамерно а не злонамерно.
Сашо Секуловски истакна дека нема оправдување во тоа дали Директорот
е млад или стар, критериумот е дали го бидува или не односно или ќе се нафати
да биде Директор или ќе си даде оставка.
Ивица Трипуновски
.
Миле Велиновски праша кој е основач на ова јавно претпријатие?
Ивица Трипуновски одговори дека тоа е Советот.
Миле Велиновски истакна дека бидејки основач е советот а советот има
служби статутот требаше навремено да биде изготвен затоа што тоа не е обврска
на претпријатието.
Ацо Андевски упати прашање до Ивица Трипуновски: дали кога ќе биде
доставен некој документ за потпис пред да го одобрите и потпишете прво треба
да го прочитате, да го разгледате или веднаш можете да го потпишете.
Ивица Трипуновски
.
Марјан Цветковски истакна дека и минатата година во мај беше донесена
првичната одлука со основање на јавното претпријатие а потоа во декември
поради пробиени рокови повторно ја донесовме истата одлука а сега повторно не
е испочитуван рокот до 31.03 за донесување на статутот.Поради која причина се
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касни? Смета дека вината за доцнењето односно пробивањето на роковите не е
кај директорот туку кај надпежните служби и би сакал веќе еднаш засекогаш
сериозно да се сватат работите и навремено да се доставуваат документите.Од
друга страна не сака да се дозволи спортските објекти и салите да работат без
ценовник и да бараме успех од претпријатието а истото без овие акти нема начин
да собере финансиски средства.Затоа дава подршка да се стави на дневен ред
статутот на претпријатието.Во статутот е предвидена и измена и дополна на
статутот и уредено е како тоа се врши како и дека Советот ги носи тие
измени.Досега имало многу предлози кои безмалку може да се каже дека биле
смешни а сепак поминале па затоа смета дека треба да се даде подршка.Ќе гласа
ЗА од причина што се што се користи за општествени цели треба да се плаќа.
Борче Мицановски изнесе дека итноста во донесувањето на статутот се
состои во тоа што од донесувањето на овој акт зависи и понатамошниот успех на
претпријатието.Имаме сериозни клубови кои сакаат да потпишат договор со
јавното претпријатие, станува збор за големи суми и моментално тие клубови ги
држиме како муштерии но мораме да го забрзаме процесот на донесување на
актите затоа што од тоа ни зависи успехот на претпријатието.Доколку се забрза
процесот на потпишување договори со клубовите може да смета дека сотоа ќе се
реализираат 60-70% од приходите на претпријаатието.Ако донесувањето на
актите го пролонгираме за еден месец може да се доведеме во ситуација истите
тие клубови да се префрлат на други терени, конкретно Трубарево каде ќе се
пуштат игралиштата со што многу ќе изгубиме.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот го стави на гласање
дневниот ред со лредлогот за дополна со точка 3: Предлог Одлука за усвојување
на Статут на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти
„ Илинден 2010" а точката Советнички прашања да оди како четврта точка од
дневниот ред.
Co
гласа ЗА,
ПРОТИВ и
ВОЗДРЖАНИ Советот го усвои
следниот дневен ред за 33 седница на Советот :
1. Усвојување на Записник од триесет и втората седница на Советот на
општина Илинден и Записник од одржана вонредна седница на
Советот на Општина Илинден
2. Предлог Одлука за усвојување на квартален извештај за извршување
на Буџетот на Општина Илинден за I ( прв) квартал од 2011 година
3. Предлог Одлука за усвојување на Статут на Јавното претпријатие за
стопанисување со спортски објекти „ Илинден 2010"
4. Советнички прашања
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ПРВА ТОЧКА
Усвојување на Записник од mpuecem и emopama седница на Coeemom на
општина Илинден и Записник од одржана вонредна седница на Coeemom на
Општина Илинден
Претседателот отвори расправа по првата точка од дневниот ред.
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Миле Велиновски изнесе дека во точка 12 страна 23 од записникот стои
дека „ „ побарал одлуката да оди од член 1 до член 3 а потоа одлуката да се
доуреди со изготвувањето на проекгите " и барав да се гласа no тој предлог, но
Претседателот на Совет си зема за право да не го даде предлогот на гласање за
што смета дека деловнички е прекршено водењето на седницата поради што
мисли да поднесе и барање за оспорување на оваа одлука затоа што предлогот
не беше ставен на изјаснување.
Претседателот на Совет образложи дека Членовите на Советот најпрво се
произнесоа за предлогот онака како што беше првично даден во предпожениот
дневен ред.
Миле Велиновски истакна дека во записникот стои дека „ бидејки никој друг
не побара збор Претседателот ја стави на гласање Предлог - Одлуката 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, во текспгот како што е
дадена" а не беше ставен на гласање предлогот кој беше претходно изнесен.
Претседателот на Совет истакна дека прво се стави на гпасање предлогот
што беше и официјално предложен согласно дневниот ред и бидејки беше усвоен
од тие причини не беше ставен на гласање другиот предлог.
Миле Велиновски изнесе дека во записникот дадени се дискусиите и точно
може да се види кога е изнесена неговата дискусијата и предлогот одлуката да се
стави на гласање од точка 1 до точка 3 за да не се стопира одпуката, а потоа да
се доуредат другите точки no членови.мегутоа тоа барање не беше дадено на
изјаснување со што смета дека е прекршен деловникот затоа нема да го подржи
овој записник.
Сашо Цветковски истакна дека членот на Совет Миле Велиновски на
самата седница имаше предог за измена на предложената одлука но најверојатно
ненамерно беше направен превид.Тој даде предлог да се донесе одлука за
измена на самата одлука која беше ставена на дневен ред со тоа што ќе се
поништат другите членови а ќе се задржат членовите кои шго тсу ги предложи од
еден до три.
Претседателот на Совет истакна дека од изнесените дискусии колку што
се сеќава повеќето дискутанти беа за одлуката во првично предложениот текст и
затоа прво беше ставена на гласање одлуката во предпожениот текст како во
дневниот ред.
Надица Ѓуровска изнесе дека членовите на советот се изнаснија дека се
согласуваат одлуката да остане онака како што е дадена и затоа не беше ставен
на гласање предлогот на Миле Велиновски за да произнесеме no него, затоа што
беше изгласана првичната одпука со мнозинство.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ги стави на усвојување
Записникот од триесет и втората седница на Советот на општина Илинден и
Записникот од одржана вонредна седница на Советот на Општина Илинден.
Co 13 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот го усвои Записникот од
триесет и втората седница на Советот на општина Илинден и Записникот од
одржана вонредна седница на Советот на Олштина Илинден.
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ВТОРА ТОЧКА
Предлог Одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општина Илинден за1 ( прв ) квартал од 2011 година
Претседателот отвори расправа по втората точка од дневниот ред.
Ацо Андевски информираше дека Комисијата за финансирање, буџет и
локален економски развој не ја одржа закажаната седница поради немање кворум
за работа и смета дека понатаму оваа комисија нема потреба да функционира
како таква затоа што многу пати укажува дека членовите не присуствуваат на
закажаните седници и може да се каже дека во последнава година присусутвото
на членовите на комисјата е скоро никакво и затоа смета дека нема потреба веќе
да фукционира иако нема такво правило или пак да се стават други членови на
комисијата за да може да функционира како таква.
Сашо Саздовски во својата дискусија изнесе дека до Советот е доставен
кварталниот извештај за извршување на буџетот за првиот квартал односно за
периодот од 01.01.2011 до 31.03.2011 година.Врз основа на податоците кои ги
имаме точно е дефинирано дека вкупните приходи на буџетот за овој квартал
изнесуваат 102.419.460,00 денари што претставува 33,5% од планираниот
буџет.Ако збориме за еден квартал ова е многу повеќе од % реализација на
буџетот и тоа ако ги погледнеме по сметки основниот буџет е исполнет со
81.100.000,00,блокдотации-20.500.000,00, донации-267.000,00, самофинансирачки
активности во образование и детска градинка-536.700,00 .Основниот буџет кој е
најголемата компонента е повеќе од 4/5 односно повеќе рд 80% учество во
вкупниот буџет на општината каде што се покажува финансиската независност и
стабилност на општината.Од овие 102 милиони односни 81 мил.во основниот
буџет на кои би се задржале бидејки тежината е тука, извршени се расходи во
висина од околу 40.000.051,00 денари од кои 12,5 милиони се за капитални
расходи а околу 12 милиони се за тековно оперативни трошоци, плати, струја,
вода и сл.трошоци неопходни за функционирање на општината.Повеќе од 51% од
потрошените
средства
од
буџетот
се
однесуваат
на
капитални
инвестиции.Поединечно по програми е наведено каде и што е потрошено, но во
најголем дел тоа се трошоци за реконструкција на патната инфраструкгура.Секако
пренесено е и големо салдо на 31 март во наредниот период од годината со
оглед на тоа дека приходите се 81 мил. а расходите се далеку помалку околу 40
мил.Во образложението е даден и графички приказ за да се види споредбено од
каде можеме да видиме дека растот на приходите во овој кваратл споредено со
другите квартали е многу поголем, дупло поголем од првиот квартал во 2010
година ( кога беа 52 мил.денари ). Тоа беа накратко основните информации се
што треба доколку има прашања дополнително ќе биде образложено.
Сашо Секуловски истакна дека ако го погледнеме извештајот во глобала ќе
видиме дека повеќе пари се потрошени за плати отколку за изградба.Инаку добро
е изработен извештајот па може да се каже дека нема ниту потреба да се
објаснува, доволно е само да се стави за гласање.Но има една забелешка:зошто
нема пари за одводот ? И граѓаните прашуваат кога ќе се отлочне со одводот?
Сашо Цветковски во своето видување истакна дека од извештајот може да
се види дека преформансите изгледаат солидно согласно прикажаните бројки,
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пред фактите и боговите молчат па во извесна смисла ке мораме да се согласиме
дедка е добар остварениот прилив на средства каде централната поента е
ставена на продажба на градежно земјиште и нематеријани средства.Има една
забелешка затоа што при креирањето на буџетот беше предлог и на
Градоначалникот со предвидените 500.000 денари да се набави информатичка
опрема за Советот, а веќе четврти месец овие средства не се реализираат.Дали
воопшто е распишана тендерска постапка за овој дел, и до каде се
работите.Значи забелешката се однесува конкретно на нереализирањето на овие
предвидени средства имајки во предвид дека од 31.03 е префрлено огромно
конто за следниот квартал и не гледа причина зошто не се реализира оваа
набавка за конкретно да почнеме да работиме во постандардни услови.
Миле Велиновски истакна дека има неколку забелешки:
- Во делот трансфери и донации, ставка 74, планирани 34 мил.399 а во
првиот квартал се остварени 30 мил.391.Што е суштината, дали е слабо
планирано затоа што со ова веќе 90% е реализирано, на што се должи
зголемувањето на приливот?
- Кај капиталните приходи, проекцијата е на 61 мил.а реализацијата е 40
мил.835 што се должи на продажба на земјиште со што имаме 60%
реалзиција што секако е добро и така треба да биде.Меѓутоа од продажбата
на земјиштето за капитални расходи реализирани се само 12 ,5 мил. од 40
мил.денари а имавме интенција барем 50% од приходите од продажбата на
државното неизградено земјиште да одат за капитални расходи.Не се
сомнева дека капиталните инвестиции ќе се зголемат во овој период
иманјки ја во предвид изборната кампања.Не ги гледа приходите од
даноците затоа што имаше пиднесено и брање до Градоначалникот барем
50% од приходите од продажбата на земјиштетот да одат за капитални
инвестиции, но од овој извештај можеме да видиме дека од оствартените
40 мил.денари потрошени за капитални инвестиции се само 12,5
мил.денари или само 9% од целата сума од 141 мил.710.
- За купување на возила дали советот донесе одлука или тоа беше од
минатата година.Колку возила се набавени?
Миле Велиновски додаде дека тука ќе застане со прашањата затоа
одредени прашања се упатени до Градоначалникот но тој не е присутен.
Сашо Саздовски во однос на прашањето зошто во општината не се гради
одводот одговори дека има два сегмента кои се во изградба и еден кој е завршен.
За двата сегмента кои се во изградба подетално може да образложи колешката
од одделението за урбанизам.Меѓутоа ние како општина сме лоцирани на еден
рамничарски предел со високо ниво на подзмени води каде самите услови не
дозволуваат да се гради во зимскиот период фекална канализација бидејки
веднаш се поплавува со подзмените води.Планираните средства кои се
предвидени во буџетот за фекална канализација ќе се реализираат кога условите
ќе бидат поповолни за градење и ќе може да се работи на терен.
Во однос на второто прашање за купување на информатичка опрема не
може конкретно да даде одговор меѓутоа бидејки е планирано во буџетот ќе се
реализира согласно планот за јавни набавки и пропишаната законска процедура.
7

v

Bo однос на третото прашање за трансфери и донации, контниот план е
така направен што во групата 741 трансфери и донации книговодствено влегува и
пренесеното салдо а безмалку пренесовме 28 мил.салдо.Имавме спроведено
асигнација за објекг кој беше завршен минатата година и затоа кај оваа ставка
трансфери и донации имаме 30 мил.затоа што тука се опфатени асигнацијата и
пренесеното салдо.
Во однос на прашањето за капиталните приходи како што кажа советникот
имавме продажба на земјишге со што приходите се реализираа во голем дел од
првично планираните.Во однос на реализацијата на капиталните расходи најголем
дел од нив се однесуваат на реконструкција и надградба на патната
инфраструктура, тука е опфатена и една завршна ситуација од минатата година
затоа што кај одредени договори е предвидено одложено плаќање а кое што
доспеало за плаќање во овој квартал.Понатаму во делот на капиталните расходи
и не можело да се направат расходи за одредени работи на пример не можело да
се асфалтира кога не работеле асфалтните бази па се одело само со
тампонирање , потоа не можеше да се гради канализација кога временските
услови не го дозволуваат тоа и затоа и во овој дел не се направени расходи,
потоа не можеме да го уредуваме домот на култура бидејки сеуште не е изграден
а нашето учество е во уредувањето.Други поголеми суми се предвидени за
реконструкција на домовоте низ населените места а во изминатиот период се
работеше на спроведувања на јавна набавка за избор на изведувач, некои се веќе
започнати со работа но сеуште не доспеале за плаќање што значи дека сите
предвидени капитални расходи не очекуваат во текот на годината.Досега се
реализирани 12.5 мил.денари а остатотокот ќе се реализира годинава во текот на
наредните три квартали.
Саше Цветковски истакна дека во име на сите колеги советници ќе ќе го
изрази незадоволството од одговорот за непотрошените 500.000 денари за
информатичка опрема за потребите на Советот.Смета дека тоа е став на сите
членови на Советот без разлика на од која политичка припадност доагаат.
Апелира до Градоначалникот и до надлежните служби во наредниот период да се
реализираат овие средтства за предведената намена.
Миле Велиновски изнесе дека извршувањето на буџетот
го врши
Градоначалникот и има конкретни прашања упатени до него но тој не е присутен
на седницата.До кого да се упатат прашањата.
Дејан Богдановски обрзложи дека сите присутни на седницата од стручните
служби се раководители кои најдобро ги познаваат работите од своите области и
најдобра информација за случувањата во општината ќе дадат токму
тие.Градоначалникот во моментот е на состанок со странски инвеститори од
Израел за презентација на локации.Но затоа присутни се стручните служби за да
се одговори на се што може во моментот а за секоја дополнителна информација
писмено ќе добиете одговори во зададени рокови.
Миле Велиновски праша, во однос на градежното земјиште што се продава
на ниво на нашата општина која постапка знаеме како оди и кое земјиште е
наменски уредено, колква е временскиот период од отпочнуање на изградба и
завршување на објектот со изградба, затоа што се нуди за поволна цена од едно
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евро, и колку такви парцели има што се продадени а сеуште не е започнато со
изградба.
Јулијана Димитријевска образложи дека вообичаено договорите се
процесуираат во одделението за финаниски прашања и колку што има сознанија
во рок од шест месеци треба да се прибави потребната документација-одобрение
за градење итн.
Сашо Саздовски додаде дека смета дека рокот за да се заврши објектот со
градба изнесува 4 години.
Претседателот на Совет изнесе дека со оглед на тоа дека во советничката
група на ВМРО ДПМНЕ има одредени дилеми во однос на кварталниот извештај
а Градоначалникот не е присутен, предпага 10 минути пауза пред членовите на
Советот да се произнесат во однос на оваа точка.
По завршетоткот на паузата Претседателот на Совет праша дали уште
некој бара збор во однос на втората точка.
Ацо Андевски истакна дека бидејки станува збор за Квратлен извештај
смета дека треба да се даде подршка на кврталниот извешгај а сите
дополнителни недоразбирања да се решат во присуство на Градоначалникот.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Предлог Одлуката за усвојување на квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општина Илинден за I ( прв) квартал од 2011 година.
Co
гласа ЗА ,
ПРОТИВ и 4 ВОЗДРЖАНИ Советот ја усвои
Одпуката за усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот
на Општина Илинден за I ( прв ) квартал од 2011 година.
Во однос на усвоениот квартален извештај, Претседател на Совет упати
апел до Градоначалникот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коапиционите
партнери во Советот, во иднина да има поголема транаспаренстност и
координација кон советниците во однос на извршувањето на активностите на
терен бидејки Советот ги носи овие извештаи а и самите советници сакаат да
бидат дел од она што се договара што и каде ќе се работи на терен.Значи се бара
поголема информираност на советниците как и слушање на мислењето на
граѓаните кои се претставени од советниците
Сашо Цветковски изнесе дека во однос на гласањето подршката која беше
дадена, прозилегува од тоа што барањето кое беше поднесено во ноември месец
за асфалтирањето на улиците во Марино потполно се реализирани со
извршувањето на буџетот во првиот квартал.
ТРЕТА ТОЧКА
Предлог Одлука за усвојување на Cmamym на Јавното претпријатие за
стопанисување со спортски објекти „ Илинден 2010"
Претседателот отвори расправа по третата точка од дневниот ред.
Саше Цветковски информираше дека Комисијата за статут и прописи на
одржаната 13 седница, ја разгледа Предлог Одлуката за усвојување на Статут на
Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „ Илинден 2010".
Забелешките кои беа изнесени на седницава во однос на доцнењето беа кажани и
на комисијата.На седницата присуствуваа 4 членови од кои 2 гласаа ЗА и 2
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ПРОТИВ позитивно мислење што значи дека во недостиг на еден член не беше
дадено мислење.Од формално правен аспект нема некои огромни забелешки но
централната забелешка е дека се немаше доволно време детално да се
анализира.
Саше Цветковски побара образложение во однос на чпен 30 од статутот
каде е наведено дека не следува паушап за членувањето во управниот и
надзорниот орган.Дали е ова практика на повеќето јавни претпријатија и дали во
иднина овие членови и би можеле да бараат да им се исплатат надоместоци
затоа што истите се предвидени во законот за плати и надоместоци на избрани и
именувани лица затоа што законот е над статутот како акг?
Ивица Трипуновски одговори дека во однос на тоа каква е практиката нема
дополнителни сознанија а во рамките на општинските јавни претпријатија колку
што е запознаен кај нив се предвидени надоместоци за членовите на Управните и
Надзорните органи.Во однос на законот за плати и надоместоци на избрани и
именувани лица, со тој закон не се опфатени членовите на Управните и
Надзорните органи бидејки станува збор за јавни претпријатија основани од
општината, со тој закон се опфатени пратениците, градоначалниците, членовите
на Советот.Бидејки станува збор за јавни претпријатија основани од општината a
законодавецот предвидел прашањето за надоместоците на управниот и
наздорниот одбор да се уреди во статутот на јавното претпријатие, што значи
дека во овој контекст статугот не се коси со законот за плати и надоместоци на
избрани и именувани лица.
Марјан Цветковски изнесе дека имаше доволно време да се прочита
материјалот и иако не е член на Комисијата за статут и прописи сепак
присуствуваше на седницата на Комисијата.Смета дека не треба да дозволиме
сеуште да чекаме за да почне ова претпријатие да функционира и во случај кога
се има заинтересирани клиенти ние со нашето чекање да дозволиме да ги
изгубиме.Ке гласа ЗА.
Ацо Андевски изнесе дека смета дека станува пракса службите да ги
доставуваат материјалите пред почетокот на седницата.Во интерес на работата
ќе се прогледа овој пат но никогаш повеќе да не дозволиме да го омаловажиме
значењето на советот кој што треба да ги носи одлуките.
Марјан Паневски иетакна дека се согласува со изнесените забелешки кои
беа изнесени во насока дека се доцнеше со доставувањето на материјалот инаку
статутот како акт од она што можевме да го видиме е во ред и смета дека треба
да му се даде подршка на Директорот за да може претпријатието да почне да
функционира како што треба, затоа што станува збор за прво вакво претпријатие
и на ниво на Р.Македонија, да почне со собирање на средства со што самостојно
ќе функционира без донации од Советот.
Љупчо Бошковски истакна дека ќе даде подршка за усвојување на статутот
и тоа го бара и од другите советници за да се помогне на Директорот да почне да
функционира претпријатието.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Предпог Одлуката за усвојување на Статут на Јавното претпријатие за
стопанисување со спортски објекти „ Илинден 2010".
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Co 8 гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот ја усвои Одлуката за усвојување на
Статут на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти
„ Илинден 2010".
ЧЕТВРТА ТОЧКА
Советнички прашања
Претседателот отвори расправа по четвртата точка.
Претседателот на Совет истакна дека најпрво ќе бидат третирани
прашањата кои беа писмено поднесени, каде што имаше поднесено барање од
Координативното тело против загадувањето од ОКТА, кое беше барање да се
третира како посебна точка но ке биде офговорено во рамките на точката
советнички прашања.Присутен е и претставникот од Координативното тело -Миле
Станковски
Миле Станковски информираше дека протестот пред ОКТА беше ставен во
мирување и поминаа две години а од тие две години нема одржано ниту еден
состанок и затоа беше побарано да се дискутира пред Советот зошто не се става
на дневен ред, зошто Градоначалникот не се обраќа до Министерството за
животна средина, до Владата, односно нема никаква повратна информација.Би
сакал подршка од советниците дали оваа точка би можела да се префрли за
наредната седница на советот или да се презентира она што е
подготвено.Воедно, би сакал подршка од советниците да се формира едно тело
со претставници од Советот затоа што лично нема доверба во Градоначапникот
или во координативното тело.Тоа тело би имало претставници од советниците од
различни населени места и би излегувало на терен оосбено навечер кога можат
да се видат вистинските реазулати од загадувањето.Во 2004-2005 година
Градоначалникот беше со нас, но последните две години ништо не се работи и во
буџетот има многу малку средства издвоени за екологија.Беше договорено со
господинот Ставрески да се реализираат девет приоритени точки од кои се
реализираше само една а тоа е чистењето на каналот.Приоритени точки беа :
поврзување на двете станици во систем зашто е запозанен Градоначалникот, се
отиде и во Панчево за да се види како тоа функционира каде има две-три
фабрики и тие имаат решение според кое сите станици се повразани во едно и
тие имаат еден дисплеј кој не е скап.Во однос на резулатите од загаденоста на
воздухот се сомнева и смета дека резултатите од Министерството за животна
средина кои се испраќаат се нерелевантни.Проблем е што Министерството за
животна средина мора вака да пишува до 2014 година но за да не уверат нас
постигнавме договор според кој не мораме да поставуваме трета станица во
Текија туку доволни се тие две и другите две да ги надоградиме а потоа да ги
поврземе во еден дисплеј кој ќе биде во Миладиновци и 24 саати ќе се мерат сите
параметри.Вака е во сите земји меѓутоа тоа не се спроведе.Од тоа произлегува
едно логично прашање дека нешто се крие од народот а смртноста е многу
голема.Сакаше да го донесе и докгорот педијатар Митко, кој има евиденција
децата од овие населени места од што најчесто заболуваат.Од сите девет точки
за кои беше потпишан меморандумот не се направи ништо освен каналот каде
што цевководот беше поставен во самиот канал што е надвор од прописите, нека
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демантира некој доколку тоа не е така.Дали беше направена грешка од
изведувачот или од општината која ги даде условите за градба.Според законот за
води цевковоодт треба да се постави 2 метра надвор од коритото а тука цевките
се спуштени. Најголемиот проблем е со студијата за испитување на
почвата.Почвата се испитуваше 2 години а кога се испитуваше беа побарани
мостри, на што заменик министерот Лепиткова одговори дека без проблем можат
да ги добијат.Кога стигнаа со испитувањето до Бујковци се најде жива нафта и
тогаш работите целосно се сменија и тогаш не беше дозволено да се земат
бараните мостри.Резултатите се веќе два месеци затворени кај министерот и
доколку не се добијат повторно ќе се излезе на протести.Има сознанија дека
резултатите од испитувањето на почвата се многу лоши, а кога новинарите ги
побараа господинот Јакупи кажа дека не било добро направен преводот и треба
да се вратат и да се преработат.Затоа го замолува Советот во најкраток рок да
дејствуваме за да ги добиеме резултатите од испитувањето на почвата.Ако ги
добиеме резултатите, и поврзувањето на станиците може да се одложат
блокадите.ОКТА има направено договор според кој до 2014 година ОКТА ќе
работи според утврдените стандарди да загадува колку што сака а после ке се
види што ќе се случи со ОКТА.Ја слушаше дискусијата за спортот и целосно ја
поддржува но смета дека овој проблем е приоритетен бидејки се работи за млади
животи а зголемувањето на малигните заболувања во општина Илинден се 2030% зголемени според статистичките податоци.За време на викендите во
Миладиновци неконтролирано се испушта сулфурот.Прашање до инспекторките
дали се побарани резулатите од испитувањето на почвата од Министерството.Во
однос на водата сите три елементи се загадени.Г-га Лепиткова кажа дека водата
од пумпите не смее да се употребува за наводнување ниту за за пиење, на што
ние прашавме што смееме да садиме.Водата е загадена и бактериолошки и
хемиски и подземните води што се загадени од нафтата се спушта накај
селото.Но ова прашање никој досега не го покренал.Но како претседател на
Координатвното тело и 5-6 останати луѓе не можат ништо да направат без
подршка од Советот.Затоа бара предлог како да се постапи понатаму и да се
стави крај на проблемот.Не може да сфати како може некој да кажува на
телевизија дека амбиентапниот воздух во Општина Илинден е добар.Јас се борам
не само за мене туку за целото население каде што има и млади.ОКТА не треба
да се жали дека нема пари да го изнесува сулфурот, да превземе нешто за
подобрување на животната средина.Затоа и побара извештај да се види колку во
последните години имало донации, дотации од ОКТА надвор од плаќањето на
даноците.Да се види колку од тие пари има инвестирано за селата околу ОКТА и
што не обештетила.Беше кажано дека за 6 месеци ОКТА има дадено 100.000
евра.ОКТА е златно јајце но не треба да биде и гасна комора и да не труе затоа
што здравјето е на прво место.Кога излеговме со блокадите тогаш и општината
излезе со кривични пријави, но колку од тие се реализирани?Зошто баш тогаш и
општината почна да реагира?Тогаш Ставрески кажа дека рокот е два месеца.Но
грешка беше што се прекинаат блокадите сметајки дека ОКТА ќе го потпише
договорот но потоа се потпиша друг договор меѓу ОКТА и Градоначалникот.Затоа
бара подршка да се види што е со цевководот, поврзувањето на двете станици,
извештајот од анапизата на земјиштето, извештајот за водата.Во анекс договорот
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работите беа ставени во мирување но од тогаш ништо не се работи и ако се
мисли дека ние како координативно тело не функционираме се лаже, затоа што
ние можеме во рок од два дена повторно да ги акгивираме протестите.Нека не се
смета дека оваа работа е политичка.
Дејан Богдановски истакна дека за дел од изнесената дискусија се
согласува но не се согласува дека како локална самоуправа не е превземено
ништо и оставени се така работите.Не се согласува дека има договор мегу ОКТА и
општината кој е направен работите да се во полза на општината.Во изминатиот
период беа одржани неколку состаноци со сегашниот дирекгор Лампрос на кои
беше потенцирано од работите предвидени со договорот не се реализирани 90%
и дека тие се обврзани да ги реалзираат и им дававме рокови.Токму за ова
доставивме и допис до заменик претседателот на Владата задолежен за
економски прашања г-дин Владимир Пешевски, и до министерот за животна
средина г-дин Неџат Јакупи, со кој беше кажано дека ОКТА не го почитува
договорот.Направивме краток рекапитулар од 2006 до денес на финансиски
средства кои ОКТА ги има инвестирано во Општина Илинден и нема податок дека
за 6 месеци ОКТА дала 100.000 евра.Во 2006 година ОКТА има донирано
1.838.000 денари по основ донација за чистење на отворени канали за
атмосферска вода на територија на Општина Илинден.Во 2007 година има
донирано 922.500 денари за подобрување на патна инфраструктура.Во 2008
година има 2,5 милиони денари за новото парно греење со термални води во ОУ
Браќа Миладиновци, 300.000 денари за еднодневната екскурзија на учениците од
основните училишта, 2.895.720 денари за чистење на каналот во Миладиновци, во
2009 година ОКТА воопшто нема донирано на сметака на Опшпгина Илинден, во
2010 година има донација од 300.000 денари за еднодневна екскурзија и донација
за подобрување на комуналната инфраструкгура од 244.657 денари.Ние целосно
стоиме на Вашиот став дека овие суми кои ги дадено ОКТА се премалку и затоа со
целосно изработени документи со сета потребна техничка документција им
дадовме рок до крајот на март за да дадат позитивна подршка во спротивно ние
ќе сметаме дека они не сакаат да учествуваат во соработката и ќе превземеме
активни чекори во соработка со вас.Од страна на Општината никогаш не била
исклучена соработката со координативното тело.Уште подобар е Вашиот предлог
да се вклучат и членовите на Советот со што телото би добило поголема
тежина.Да ви ги набројам проектите за кои оваа година побаравме од ОКТА да ги
подржи: изградба на дренажен канал за зафаќање на површински води и
регулирање на ниво на подземни води во н.м Бујковци, за кој Општината со
сопствени средства изработи проектн и и го даде на ОКТА да го направи тој
дренажен канал кој чини околу 90.000 евра што е премапку за една ОКТА.Пред
две недели имаше еден состанок со ОКТА на кој присуствуваа стручните служби и
Градоначалникот на кој беа презентирани проектите на Директорот.Тој побара од
нас да почекаме затоа што овој период треба да дојде Претседателот на Бордот
на Хелени Петролеум од Атина и со негова консултација писмено ќе не известат
во кои проекги ќе учествуваат и со колкава сума на средства.Веднаш штом ќе го
дибиеме одговорот ќе биде доставен и до Вас.Во таа насока беше понуден и
проект за изградба на канализационен систем во Миладиновци.Значи локалната
самоуправа интензивно работи преку проекти да се помогне во намалувањето на
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загадувањето .Доколку сметате дека треба да се закаже еден сосотанок со
координативното тело вклучувајки и претставници од Советот , министерството
за животна средина, локалната самоуправа, подготвени сме и ќе го организираме
тоа.Точно е дека помина еден извесен период од две години очекувајки дека
ОКТА ќе реагира но ништо не беше направено и токму затоа ќе реагираме со
рокови и барања за инвестирање во животната средина а доколку ОКТА не
соработува постојат и други механизами.
Славица Милошевска образложи дека во однос на меморандумот во кој се
опфатени 9 точки, и каде за сите точки Министерството за животна средина се
обврзува да инстапира две мерни станици.Беа поставени две мерни станици и
резултатите ни ги доставуваат а ние во печатена форма ви ги доставуваме
Вас.Во однос на валидноста на резултатите смета дека не треба да се сомневаме
затоа што истите се од една државна институцаија и се објавени и на веб
страната.Верува дека тоа се валидни резултати затоа што немаме акредитирана
лабораторија која врши поинаков вид на мерења за да направиме споредба.Сите
изјави за квалитетот на воздухот се дадени врз основа на тие мерења затоа што
тие се направени законски, врз основа
на уредба донесена
од
министерството.Верува дека се валидни затоа што во таа институција работат
стручни луѓе а воедно станува збор за јавна информација а за секоја невистинито
дадена информација се одговара кривично.Во однос на изградбата на цевководот,
цевководот е изграден и за да се изгради претходно беше изработен проект за кој
беа добиени сите потребни согласности од надпежните министерства.Во однос на
тоа како е направен Вие се повикавте на законот за води но тој закон стапи на
сила сега од 01.01.2011 година што значи дека во тој период не сме можеле да се
повикаме на тој закон.Во однос на точката со која се предвидува Министерството
за здравство да направи бесплатни прегледи, може да каже дека се правеа
бесплатни прегледи во амбулантите но не е експерт за да каже како и на кој начин
биле направени тие прегледи.Во однос на точката-државните институции се
обврзани да ги превземат сите мерки за изрекување прекршочни и кривични
пријави, во овој дел ние покренавме кривична пријава односно прекршочна
пријава до Министерството за животна средина поради неплаќање на казната во
утвредниот рок, на што беше добиен заклучок од прекршочната комисија со кој се
запира постапката поради тоа што сметаат дека не сме надлежни да поведуваме
прекршочна постапка затоа што ОКТА е под надлежност на Државниот
инспекгорат за животна средина.Потоа е пратен друг допис до Државниот
инспекгорат со кој се бараат податоци дали е добиена А-дозвола, се бара да ни ги
праќаат резултатите од мерењата на воздухот, при што беше добиен одговор
дека Државниот инспекторат за животна средина нема законска обврска редовно
да доставува извештај за А-инсталации до општината.Ова е доказ дека од наша
страна е постапено, поведена е прекршочна постапка а не дека предметот е
ставен во фиока.Повеќе пати е кажано дека ОКТА е под ингеренции на
Минситерството за животна средина.Во однос на студијата не ни е доставена,
пративме барање да ни ја достават но не ни одговорија ниту дали ја имаат или
не.Но не може да коментира во тој дел затоа што ја нема видено таа студија за
анализа на почвата.Во почетокот на јануари оваа година, од страна на општината
беше поднесена и иницијатива до сите министерства и релевантни институции,
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за измена на законот за животна средина односно се предлага дополна со нов
член 184-а според кој се утврдува сите инсталации, рафинерии, да плаќаат
надоместок на општината на чиешто подрачје ја вршат дејноста а висината на
надоместокот да се одреди дополнително со посебни уредби и правилници.Во
однос на оваа иницијатива добиен е одговор од Министертсвото за животна
средина и од сите министерства до кои беше пратена, според кој е наведено дека
државата законски добива одреден надоместок од страна на ОКТА односно дека
надоместокот веќе постои и не е можно воведување на нов наддоместок за истите
инасталации.Меѓутоа ова не значи дека ние ќе се откажеме, напротив ќе го
преформулираме барањето и ќе продолжиме да поднесуваме барања.Ние ќе ја
искористиме секоја можност за да обвррземе ОКТА да плаќа.Во јануари се донесе
одлука за утврдување надомест за јавна чистота во која ОКТА е ставен во
инсталации од петта категорија и одредивме да плаќа 10.000 денари месечно.
Миле Станковски праша од каде имате толку сигурни податоци дека тоа се
релевантни податоци.Државата нема мерни апарати.Знаеме што им се случи и на
жителите на Велес кои кажуваат дека ОКТА е многу поопасна одколку
топилницата во Велес.Затоа треба работата да се сфати сериозно и да не
верувате на тие податоци.Така и во Велес се кажуваше дека не е толку големи
загадувањето се додека не дојдоа експерти од Русија и кажаа веднаш да се
затвори топилницата.Истата ситуација се случува и со ОКТА.Да ги поврземе двете
станици мрежно и 24 саати ние да ги гледаме резултатите а не да ги
преработуваат во минситерството.Ова е втора рафинерија на земјината топка која
увезува уралска нафта со 4% на сулфур а арапската нафта е многу
подобра.Најлошо кај нас е што квалитетот на нафтата не е под надлежност на
министертсвото за животна средина туку под министертсвото за економија a
никогаш не сме ги повикале да прашаме дали земаат мостра од нафтата.Не само
јас туку и граѓаните се сомневаат во резултатите.Затоа требаше да се испочитува
договорот и да се поврзат мерните станици.
Претседателот на Совет предложи членовите на советот да излезат со свои
видувања и прашања во однос на изнесената дискусија и да се донесе заклучок.
Марјан Паневски изнесе дека се ссогласува со дискусијата на Миле
Станковски и точно е дека во вечерните часови има зголемено загадување кое не
може да се измери но се чувствува на здив или на очи, не е постојано но се
случува.Се согласува дека и Советот треба да биде вклучен во тоа тело а доколку
е потребно бидејки е од тој крај и лични ќе се
вклучи во работата на
телото.Меѓутоа да почекаме да помине овој политички период за да не се
злоупотреби од било која политчка страна доколку се излезе со блокади во овој
период.Да се фокусираме на неведените четири барања и да помогнеме, меѓутоа
после еден месец , да дојде и на дневен ред на седница на советот, и да се
донесе одлука доколку е потребно.Воглавном има подршка од Советот.
Претседателот на Совет истакна дека не се сомнева дека Координативното
тело е настрана од политиката, и верува дека нема да се наиде на
злоупотреба.Како Претседател на Совет ќе си земе за обврска за сите овие
работи кои беа изнесени а кои останале нерасчистени да стапи во контакт со
Министерството за животна средина, нормално ако тоа го побара Советот бидејки
е потребан негова подршка.како и со Министерството за економија за да им
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укажеме на овие работи.Затоа е пожелно да се организира еден сосотанок со
претставници од Министерствата, координативното тело, локалната самоуправа,
претставници од Советот, за два-три дена ако треба повторно да се седне со
координативното тело за уште еднаш да се види кои се тие точки и да се
договориме.Сите сме свесни и знаеме дека има загадување но да се договориме
како тоа да го изведеме.Да оствариме средба со сите релевантни структури
најпрво во Општина Илинден а потоа и во Минстертсвото за економија, како и со
претставници од здравстевна заштита ако треба, екологија, како и со
претставници од ОКТА ако треба, да видиме кои се спорните точки каде сметаме
дека нема подобрување.Инаку како за илустрација, правевме една евиденција, и
за период од 5 години во Миладиновци има 65 луѓе починати.Не велам дека се
сите починати од загадувањето но и тоа има влијание.Состојбата не е толку
загрижувачка како што беше но не е ниту толку стабилна за да се каже дека се е
во ред.Би замолил сега да се одредат членови од Советот кои ќе бидат
задолжени да бидат за комуникација со
координативното тело и со сите
релевантни служби за односот со ОКТА.Предалага тоа да бидат советници кои
живеат во населените места околу ОКТА :Марјан Милошевски, Марјан Паневски,
Марија Станковска и Валентина Додевска.Во вторник да се направи една
заедничка координација со општината и службите, затоа што резултатите кои што
се добиваат се сведуваат на средни вредности.Предлага да се изгласа барање за
состанок со претстваници од Министертсвото за животна средина, Министертсво
за економија и ОКТА.Предложениот заклучок го стави на гласање.
Co
гласа ЗА Советот ги усвои изнесените заклучоци.
Претседателот на Совет ја
прашања:

продложи расправата

по точката

советнички

Љупчо Бошковски го постави следното прашање:
1. Станува збор за предмет поднесен до одделението за урбанзиам од
инвеститирот Кубус кој веќе една година доага во општината со намера да
инцестира, да плати комуналии, за што смета декае инвестиција од
капитална вредност за општината.Што треба да направи барателот за да
дојде до потребната документација за да може да почне да работи односно
да му се даде позитивно или негативно мислење?
Јулијана Димитријевска образложи дека имаше поднесено барање од правно
лице за утврдување на локална урбанистичка планска документација и беше
даден предлог до општината и на тој предпог се даде одговор дека на тој начин
предвиеното решение не е издржано односно не е во согласност со законите.Од
тогаш па до сега законот за просторно и урбанистичко планирање се измени три
пати а запознаени сте и со Одлуките и решенијата на уставниот суд за
донесувањето на локалните урбанистички плански документации.Инвеститорот
треба да поднесе иницијатива.Иницијативата онака како што беше поднесена во
форма на локална урбанистичка планска документација односно парцијално
решение каде намената се менува во основа на планот од повисоко ниво не беше
возможан да се предложи на советот.Инвеститорот нека поднесе иницијатива за
измена на урбанистичкиот план и таа инцијатива која се подготвува согласно
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закон, има овлатени планерски куќи, ќе се оформи планска програма и ќе се
достави до Советот на решавање .Доколку сакате попрецизно и поконкретно и
писмено може да се даде одговор на прашањето.
Јовица ( Кубус) праша дали може истата документација изготвена од Завод
за урбанизам на Р.Македонија или треба повторно да се прави нова
документација, бидејки се работи за истиот плац, за истиот објект рдносно нема
никакви промени.
Јулијана Димитријевска образложи дека во законот е точно дефинирано
што
е
урбанистички
план
а
што
локапна
урбанисгичка
планска
документација.Напамет не може да знае кој е тој исти план ниту пак сега да го
прегледува.Останува да направи иницијатива која може да се напише и на бланко
хартија , планерите да ја изработат а потоа да се проследи до Советот.
Марјан Цветковски го постави следното прашање :
2. Во однос на постапката на поднесување барање за уверение за катастарска
парцела.Зошто покрај предвидените 300 ден.таса треба да се поднесе и
поседовен лист не постар од шест месеци и копија од катстарски план не
постар од 6 месеци.Поради која причина се бараат толку документи? He е
јасно каде може да се злоупотреби тој податок со број на парцела и дапи
парцелата е во населено место или не е.
Јулијана Димитријевска одговори дека за да се издаде уверение за за катастарска
парцела и извод од план се потребни само тие два документи а каде би можеле
да се злоупотребат навистина нема сознанија.Потребно е катастарската парцела
да се идентификува каде се наога и која и е намената.Во меѓувреме прометот на
земјиштето понатаму предизвикува поделби на катастарски парцели кои може
просторно да не можат да се идентификуваат.Од тие причини се бара копија од
катастарски план.Овие документи секаде ги бараат во решавањето на имотно
правните работи.Ако имате предлог кажете како да ги поедноставиме
процедурите.
Марјан Цветковски истакна дека откако ќе ги добиете потербните документи
потребно е само да влезете во урбанистичкиот план и да го видите бројот на
парцелата и дали е наога во урбанистички план или не се наога.Ако некој
инвеститор сака да провери туѓа парцела зошто да не добие информација дапи
таа парцела се наога во урб.план.Не е противзаконски да се каже дали таа
парцела е урбанизирана или не
е.Секое одење во катастар само ја
одолговлекува постапката а секаде кажуваме дека роковите се два дена, три
дена или пет дена.Излегува дека уверението не може да се земе за 45 дена.
Јулијана Димитријевска образложи дека има обврска уверението да се
изготви за пет дена но друга работа е за колку дена ќе се добие копијата од
катастарскиот план.Најнов тренд е електронското поврзување на катастарот со
другите институции па се надева дека ќе нема вакви проблеми.НО сега за сега е
така но ние гледаме на странките да им одговориме во најкраток рок.
Марјан Цветковски го постави следното прашање:
3. Како што знаеме фекалната канализација во Марино беше доделена на
одржување на јкп Илинден.Зошто никој не работи на поставените шахти, да
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се изнивелираат a се работи на асфалтирање на улиците каде асфалтот се
фрла врз шахтите. Дали јавното претпријатие има намера да одржува или
само да наплатува, затоа што треба да се изнивелираат шахтите со
висината на асфалтот.
Второто прашање е упатено до Дирекгорот на ЈКП Водовод, но бидејки тој не е
присутен на седницата, бара службите да го запишат прањето и да добие одговор
на прашањето:
4. Од улиците 502, 503,504 и 505 има еден куп хидранти.вентили а никој не
работи на нив да ги изнесе на висина на асфалтот.Дали мислите и нив да ги
затрупате?
Драган Дејановски образложи дека е запознаен со проблемот со проблемот во
Марино при тампонирањето на улиците, мегутоа и при приемот канализацијата
шахтите не беа изнивелирани затоа што фирмата што ги градеше немаше точка
нулта како што ја нарекуваат они за кога ќе се стави асфалтот и тие беа некаде
повисоки а некаде пониски.Фирмата која што работеше на тампонирање на
улиците со ваљакот ги потисна шахтите но нема да се асфалтира додека истите
не се подигнат.Јавено е на фирмата која работи на улиците и нема да се
асфалтира додека не се пофогнат шахтите.
Саше Цветковски го изнесе следното прашање:
5. Жител на н.м Бујковци се соочува со следниот проблемгпри чистење на
каналот во Бујковци е навлезено во неговиот имот односно нива односно
при чистењето на канапот целиот отпад е фрлен во неговата нива и е само
делумно очистен каналот но повторно е направена штета на посевот
( детелина) од страна на машината која го чистела каналот.Дали сте
запознаени со овој проблем затоа што граѓанинот неколку пати се обраќал
во општината но никој не му кажал каде да се обрати кој е надлежен да му
се надомести штетата која е предизвикана со работа на општинската
служба?
Славица Давидовска одговори дека до општината нема поднесено писмено
барање а за да се постапи треба да се поднесе барање со име и презиме на
подносителот, дали имотот се наога во приватна сопственост, кој ги изведувап
работите исл. За да може да се излезе на терен и да се одговори.
Валентина Додевска го постави следното прашање :
6. Зошто не се исплаќаат надоместоците на членовите на Советот кои се
вклучени во склучувањето на венчавки од ноември месец ?
Сашо Саздовски обрзаложи дека во законот за исплата на надоместоците на
избрани и именувани лица е точно наведно каков вид на надоместоци можат да се
исплатат а согласно извештајот на државниот завод за ревизија кој е објавен на
нивната веб страна овој надоемсток не е во согласност со неведниот закон.
Валентина Додевска праша дали тој закон важи само за оваа општина
бидејки другите општини го исплаќаат овој надоместок?
Сашо Саздовски одговори дека нема сознанија како е во другите општини.
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Валентина Додевска праша дали е законски граѓаните кои се венчават да
плаќаат 1000 денари такса за венчавка?
Сашо Саздовски одговори дека тоа треба да го проучи прванта служба и да
каже дали тоа законски или не е.
Валентина Додевска изнесе дека како членови на Советот ќе се откажат од
тој надоместок но ќе побараат како совет да се укине плаќањето на таксата за
венчавање за да биде во корист на граѓаните.
Марјан Цветковски истакна дека го подржува предлогот и уште на
наредната седница да се донесе одлука со која ќе се укине граѓаните да плаќаат
за венчавка и од сега доколку треба ќе го читаме законот и ќе бидеме правници a
овде се изнесуваат само оние работи што не смеат да се прават а не и она за што
се има право.
Валентина Додевска доададе дека точно е дека тие надоместоци ги земаше
советот но венчавките се склучуваат во саботи и недели а советот не работи
тогаш.
Момчило Најдовски истакна дека за прв пат слуша дека тој надоместок не
се исплаќа и доколку е тоа од ноември требаше да се каже на седница дека тоа
веќе нема да се исплаќа а ние ќе одлучиме како понатаму ќе се одвиваат
венчавките, дали ќе направиме распоред кој од советниците кога да доага, што ќе
се случи ако не присуствувам на закажаната венчавка.Не се работи за парите туку
треба да се работи коректно и да бидеме навремено известени.
Сашо Саздовски истакна дека со другите советници има разговарано за
оваа информација надвор од седницата на советот затоа што немаше потреба да
се сокрие оваа информација.
Претседателот на Совет предложи да се изнајдат други начини за да им се
исплаќа на советниците затоа што сепак доагаат саботи и недели и нормално е
затоа да бидат платени.
Момчило Најдовски истакна дека независно дали ќе се плаќа или не лично
ќе продолжи да ја врши фукцијата.
Марјан Цветковски истакна дека беше доставен список потпишан од
Советниците според кој треба да се проведе јавна набавка но сеуште не е
спроведена.Кој треба да ја спроведе?
Градоначалникот ги поздрави присутните и образложи дека не беше во
можност да присуствува од почетокот на седницата бидејки имаше најавено еден
странски инвеститор и се работи за поголема инвестиција но смета дека
присутните служби можат да дадат одговор на прашањата затоа што
Градоначалникот е само извршител а советот или усвојува или не усвојува.Во
однос на прашањето за набавката на лап топите тоа е предвдиено во програмата
за 2011 година а сега сме 4 месец од 2011 година и до крајот на годината има
уште 8 месеци.Дали вие како Совет дефиниравте дека лап топите треба да бидат
набавени до 31.01.2011 година.Буџетот се полни 12 месеци а не се полни само на
2 јануари за да се потрошат до 3 јануари.Комиисјата за јавни набавки го има
предвидено тоа во програмата, програмата ја има усвоено советот и
реализацијата ќе биде извршена кога е тоа предвидено.Ако не е спроведено a е
поминат рокот имате право да се пожалите, напишете писмо и да видиме зошто
комисијата за јавни набавки не си ја извршила задачата.
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Марјан Цветковски истакна дека списокот со потписи од советниците се
однесуваше на барање на телефонски картици а не на лап топи.Едноставен е
начинот да се набават картици и да им се поделат на советниците.Беше кажано
дека нема проблем ќе се изнајде начин како тоа да се среди.Сепак треба и зборот
нешто да вреди.
Надица Ѓуровска изнесе дека како претставник во Советот од н.м Илинден,
има молба од група граѓани од Илинден до Градоначалникот да ги постави
следните прашања:
7. Во програмата за изградба, реконструкција и санација на локални улици и
патишта за 2011 година која ја донесе Советот, е наведено дека мегу
приоритетите за изградба или реконструкција на улици е и улицата 9 и 8. Во
дилема сме, граѓаните од населеното место Илинден, односно сите
споредни улички кои излегуваат на овие улици се водат дека се улица 9 или
Прашањето е дапи кога ќе се рекоструираат улиците 9 и 8 ќе бцдат
опфатени и сите тие помали улици кои се од локален карактер кои спагаат
односно се припоени кон самите главни улици 9 и 8?
8. Второт прашање се однесува на просторот пред црквата.Многу битен
простор кој треба да се уреди бидејки
го груби изгледот на
Општината.Дали и кога овој простор ќе биде уреден?
9. Третото прашање се однесува на немањето фудбапско игралиште во
Илинден?Нашите дечиња нема каде да играат бидејки ги бркаат од
школскиот двор, од игралиштето исто така.Проблем е тоа што нема ниту
игралиште за кошарка ниту игралиште за фудбал.Дали е во план и кога би
се изградило игралиште во н.м Илинден?Доколку можете и веднаш
одговорете, но би Be замолила одговорите да ги добијам и во писмена
форма со даден рок затоа што луѓето навистина прашуват а тие не можат
поединечно да доагаат кај Вас и да прашуваат мегутоа позади овие
прашања стојат навистина голем број на луѓе кои бараат одговор.
Градоначалникот образложи дека секој граѓанин и нема потреба да доага за сите
видови прашања затоа што тука постои советот во кој има 15 советници кои треба
во своите региони а и пошироко да ги информираат граѓаните.За да ги
информираат граѓаните треба тие самите да се добро информирани врз основа
на се она што го работиме односно треба да ги знаете приграмите,
плановите.одлуките и се да се презентира.Затоа кога кажувам дека одлуките или
програмите се само да поминат или да не поминат на Совет туку тие треба
веднаш наредниот ден да се испрезентираат до граѓаните.И на службите им
кажувам тие одпуки веднаш да се објавуваат на веб страната и вие ќе ги најдете
сите тие објавени.Вие како советници треба да ги пренесете a се што не е јасно
или постои дилема треба да прашате.Не мора дирекгно мене туку може преку
службите.Градоначалникот не е тој што треба само да го испрашувате и да ви
дава отчети туку вие самите треба да знаете што и кога ќе се реализира.И нема
оправдување дека не сте знаеле или не сте биле информирани.Истото важи и за
службите бидејки тие ги спроведуваат одлуките на Советот и на
Градоначалникот.Градоначалникот ги спроведува на крајот, тој е последна
инстанца затоа што во спротвно не би постоеле ниту советот ниту
админисграцијата.Значи улиците 8 и9 за кои пишува дека ќе се реконструира, тие
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се главни улици, најфреквентни и ќе се потрудиме да бидат во најдобра
форма.Граѓаните што се водат на таа адреса а реално се на споредни улици тоа е
процес кој треба да се покрене и дооформи односно како што викаме да се
урбанизира.Тоа значи дека по завршувањето на легализацијата, кога ќе бидат
внесени во списокот, после ќе може да се дадат броеви на сите улици до
последната куќа зада може потоа да се променат и сите останати лични
документи.Во овој момент не сме подготвени тоа да го направиме.Не смета што
досега некој се водел на главната улица.Требало досега да се реализира но тоа
сосоема нова постапка која треба да се покрене а затоа да се сработи
најверојатно ќе биде потребна една година бидејки во сите населени места се
соочуваме со вакви проблеми.Можеме да си забележиме оваа постапка да ја
ставиме во план за наредната година.Во Илинден такви улици кои се спојуваат со
главната улица не се многу, забележете ги и тие сите ќе бидат завршени оваа
сезона, започнувајки од Илинденска и оние улици кои одат према пругата, и оние
што одат кон каналот , тие ќе се завршат.Во однос на прашањето за плоштадот
пред црквата тоа е планирано да се сработи заедно со партерното уредување
пред домот на култура зашто се планира да се објави оглас за едејно решение па
тоа да биде разгледано од комисии на совет и да биде усвоено.Ако сметате дека
треба само афалт да се стави тоа ќе се заврши.Но дали да се постапи само
така.Тој дел треба да биде убав и затоа треба со идејно решение да е изготви
проекг.Значи, сите улици кои се спојуваат со главните улици ќе бидат
асфалтирани оваа сезона но не може да каже дали тоа ќе биде до месец мај или
јуни затоа што старт се касни со реалзиација на плановите
Надица Ѓуровска праша дали може , во однос на просторот околу црквата
додека целосно да се уреди просторот бидејки тоа ќе потрае подолго време, да се
најде привремено решение односно да се постави барем тампон затоа што
состојбата е навистина лоша?
Градоначалнкот ја праша Надица Ѓуровска колку време живее во Илинден?
Надица Ѓуровска одговор дека живее 36 години но тоа не значи дека толку години
пред црквата е раскопано и има вирови.Некогаш тоа бил убав простор но со тек на
времето се уништил.Зошто одговарате на тој начин.Ова е крајно некорекгно од
ваша страна.
Воедно, Надица Ѓуровска изнесе дека не беше даден одговор на
прашањето ветуваето дека во Илинден ќе има две фудбалски игралишта.Дали сте
во план и кога?
Градочалникот одговори дека е најмалку важно дали тој е во план или
не.Вие досега требало да бидете информирани дека едното мултифункционално
игралиште е веќе отпочнато со градење и тоа е со проектот од Агенцијата за
млади и спорт.
НадицаЃуровска изнесе дека нема намера да биде дрска но очигледно е
дека некој овде е со тендецинја и затоа ќе ги земе сите одговори кои ќе бидат
внесени во записникот и ќе им бидат предадени на граѓаните од Илинден за тоа
што не сме биле информирани тоа не е само наша вина.Прашањата беа крајно
коректно поставени а начинот накој одговоривте, со тенденција и цинизам не Ви
доликува на функцијата.
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Ацо Андевски истакма дека добра работа е она што го најави Градпначалникот,
доагањето на инвеститор а сите недоразбирања ќе се решат понатаму.
Ацо Андевски ги ппстави следните прашања:
1. На 14.05.2010 година е донесена Одлука за формирање Локален совет за
превенција.Повеќе пати се зборуваше за соработката со полицијата, за
нивното присуство во општината, меѓутоа откако е формирано ова тело
нема оджано заеднички состанок.Затоа би побарал ова тело да одржи
седница во рамките на своите членови.
Градоначалникот праша кои се членови во овој совет?
Ацо Андевски одговори дека во овој совет членуваат Градоначалникот,
Марјан
Милошевски,
Наде
Станчевска,
Марјан
Спасовски.Емануел
Зографски.Слободан Митревски, Бранко Јовановски.саше Цветковски, Ацо
Андевски.Марина Ѓоргиевска, Влатко Андевски, Рафет Максути, и Славица
Милошевска.
Градоначалникот изнесе дека наредниот четврток во11 часот Локалниот
сове за превенција ќе одржи седница, од службите да ја организираат седницата.
Ацо Андевски истакна дека второто прашање се однесува на комуналните
инспектори и комуналните редари:
2. На 31.10.2008 година донесена е одлука за јавна чистота.Колку е работено
освен она превентивно делување на лица кои се фатени на лице место,
дали има поднесено пријави.дали комуналните редари се вклучени ви
целокупната работа, како сетоа тоа функционира?
Славица Милошевска одговори дека во одделението за инспекциски надзор
одговорни се комуналниот инспекгор и комуналните редари.Освен тоа што со
закон се изрекуваат опомени се изрекуваат и мандатни казни.Во законот е
наведено дека доколку казната не се плати во утврдениот рок понатаму казната се
проследува до прекршочна комисија и сите досега изречени мандатни казни се
завршени на тој начин.Останува на самиот комунален редар односно инспекгор
но може и на лице место да се изрече казната.
Љупчо Бошковски ги изнесе следните прашања:
3. Има иницијатива на граѓани од Илинден за преименување на спортската
сапа Гоце Делчев во чест на трагично загинатиот Борис Велинов.Доколку
тоа не е можно може да биде и некој друг спотки објект?
4. Има барање до одделението за урбанизам, за поставување на тротоар и
проширување на мостот на улицата која се поврзува од ОУ Гоце Делчев до
улицата бб.Дали ова ќе влезе во реализација и кога ќе се реализира?
Градоначалникот праша дали тоа е предвидено со програмата за изградба,
реконструкција и санација на улици и патишта?
Љупчо Бошковски одгвори дека не е ставено во прогамата но дали ќе може
да се разгледа од одд.за урбанизам и да се вметне во програмата.
Градоначалникот одговори дека кога ќе се разгледува извештајот ќе видиме
каде можеме да направиме пресек и да видиме дали можеме да го предвидиме
некаде.Проекти има многу но не можат сите да се завршат за една недела или
една година.Да не се оправдуваме само со мислењето на граѓаните.Милсењето
на граѓаните се собира некаде до месец мај а потоа почнува планирањето на
буџетот за наредната година.ЗАтоа сите овие вакви предпози со финансиска
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конструкција да ги доставите до Одделението за финансиски прашања кое ќе ги
среди и ќе ги вметне во програмата која Градоначалникот потоа ја доставува до
советот и ако некој од вашите предлози не е влезен во програмата треба тогаш да
да се интервенира за да влезе.Ако работите не фукционираат вака не може сечиј
предлог ad hoc да влезе во програмата.Воедно, програмата е предвидена за цела
година и не може да се реализира за една недела.Не треба да се изнесуваат
невистини пред граѓаните.Програмата во целост ќе ја реализираме до крајот на
годината.
Во однос на прашањето за иницијативата тоа е одлука на советот.Именување на
улици, мостови, патишта, објекти е надлежност на советот на локалната
самоуправа.
Претседателот на Совет побара иницијативата да се достави па потоа
Советот ќе ја разгледа.
Момчило Најдовски
изнесе дека се согласува со доскусијата на
Градоначлникот.Во н.м Кадино зе заврши улицата 5 и остана уште улицата 6 и
треба навистина на граѓаните да им се каже како што е.затоа што се слуша
зборувања дека во Кадино ќе се прави улица 7 која не е влезена во
програмата.Смета дека на граѓаните треба да им се кажува вистината.
Градоначалникот истакна дека доколку таа улица не е влезена во
програмата нема да се прави оваа година освен ако не се направи пресек и не се
дополни програмата.
Јовче Ангеловски го постави следното прашање :
1. За улица 6 има проекг за мостот што е кај црквата и најверојатно некаде во
месец јули ќе се работи тоа и после мостот се 460м до 66 што исто така е
влезено во програмата а во наредниот период, дали ќе биде тоа септември
може да се направи и улицата 7 која се наога пред домот на
култура.Земјоделската улица е тампонирана како што беше влезено во
програмата, се работи и на Домот на култура и задиволен е како се
одвиваат работите.
Момчило Најдовски изнесе дека треба да бидеме фер и коректни пред
граѓаните и да не се изнесуваат неточни информации.
Јовче Ангеловски постави прашање до Градоначалникот за улиците 6,7 и 8
во Мралино кои се влезени во приграмата.Ги тампониравме во ноември
месец.Дали може барем една од тие сега да се асфалтира?
Градоначалникот одговори дека сите улици што се влезени во програмата
ќе бидат завршени.Касниме од стартот, некоја ќе биде порано, некоја подоцна но
сите ќе се направат.Не може се одеднаш да се заврши.
Претседателот на Совет истакна дека ' има прашање од Дени
интернационал:
Како што беше претходно споменато, со одлуката која беше донесена за
јавна чистота со надомест од 10.000 денари ќе се потрудиме ОКТА да ја доведеме
да го зголеми степенот за општествена одговорност.Меѓутоа ако таа цена треба
да ја плаќаат и дуги фирми кои се далеку помали од ОКТА тогаш смета дека не
сме го постигнале успехот.Затоа бара информација дапи во оваа категорија треба
да влезе и фирмата Дени интернационал која побара да дадеме мислење.
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Славица Милошевска образложи дека со одлуката за јавна чистота беа
утврдени категории за утврдување на надоместокот.Значи надоместокот беше
утврден врз основа на категоризација на правните субјекти а извештајот за
правните субјекти треба пе да го направи јавното комунално претпријатие.
Во петтата категодија спагаат тешки и загадувачки индустрии во која спаќаат сите
видови погони кои имаат големи енергетски барања, голем промет на суровини и
материјали, создаваат голе, обем на сообраќај, создаваат голе отпад.Во
одлукатамне беа наведени кои шравни субјекти каде спагаат туку тоа беше
обврска на ЈКП Илинден.
Драган Дејановски образложи дека барањето од Дени интернационал е
прифатено и сега тоа влегува во пониската категорија.
Градоначлникот праша дали ОКТА и Макпетрол почнаа да плаќаат по овој
основ?
Драган Дејановски образложи дека во почетокот одбиваа да плаќаат но сега
ги плаќаат фактурите.
Претседателот на Совет упати прашање дорекгно до службите и до ЈКП
Илинден:
Доставено е барање од Еуромак брокер и до Советот е доствена е опомена
пред тужба , брањето е од 15.03 а сеуште не е постапено.Го знаете проблемот и
побара во наредниот период да се реши ова прашање.
Драган Дејановски одговори дека тоа е завршено а тужбата е пуштена по
нивна грешка.
Сашо Саздовски информираше дека во однос на поднесеното барање за
намалување на надоместокот за фирмарината, беше направена анапиза и
констатирано е дека со намалаувањето на комуналната такса од 6000 на 4000
денари се предизвикува намалување на приход во буџетот за 1.000.098,00 денари
односно планираните во буџетот 3 мил.денари ќе се намалат за 37% што ќе
предизвика нужно ребалансирање на буџетот.Во даночната евиденција имаме
регистрирано 679 правни субјекги од кои 549 се со седиште во Општина Илинден
и тие досега плаќаа 6000 денари a 130 правни лица или имаат само деловна
просторија за што плќаат 2000 денари или пак се регистрирани како трговец
поединец и досега плаќале по 1300 денари.Доколку ова барање се разгледува на
совет тоа значи дека доколку ги намалиме проходите за околи 1 мил.денари
треба
за толку да ги намапиме и расходите со цел да има буџетска
рамнотежа.Буџетот е усвоен а ова барање е поднесено по усвојувањето на
буџетот.Од Одд.за финансии се предпага ова барање да биде разгледано веќе од
јуни со подготовката на наредниот буџет.
Марјан Цветковски постави прашање, во однос на дискусијата за Дени
интренационал и одлуката за јавна чистоата. Како е можно од петта категодија да
биде префрлено на четврта категорија.Дали со тоа ќе се реализираат програмите
затоа што петтата категорија е 10.000 денари а четвртата 500 денари.Што
всушност се подразбира под создавање на голем обем на сообраќај.Ако ова не се
однесува на Дени интернационап, тогачна кого се однесува.
Славица Милошевска образложи дека не е направена листа на субјекгите
кое каде припаѓа.
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Драган Дејановски изнесе дека како приходи за оваа година се предвидени
5 мил .700.000 меѓутоа со недонесување на ценовникот нема да се добијат
планираните 5 мил.700.000.Исто така не се усвои ниту ценовниокот за правните
субјекти.
Миле Станковски го праша Градоначалникот дали доколку излезат на
протести ќе ја имаат неговата подршка.
Градоначлникот одгвори потврдно..
Миле Станковски го праша Градоначалникот дали тоа што ветивте на
последните блокади дека ќе ни дадете пари за суд, дали стоите на зборот?
Градоначалникот одгвори потврдно и истакна дека доколку вие не ја тужите
ОКТА дека тој ќе ја тужи.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја затвори седницата.
Триесет и третата седница на Советот на Општина Илинден заврши во 19.15
часот.

Записникот го изготви
Тања Маневска

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Градоначалникот на Општина Илинден, постапувајќи по барањето за утврдување на
правен статус на бесправно изграден објект-помошен објект сопственост на Васил
Стојановски со место на живеење на Кеј 13 Ноември кула 14 стан 30 Скопје поднесено под
бр.10-3125/1 од 13.07.2011 год, врз основа на член 223 од Законот за општа управна постапка
(Сл.весник на РМ бр. 38/2005 и бр.110/2008) и член 10 став 1 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти (Сл. Весник на P.M. бр.23/2011 и 54/2011), го донесе следниот.
ЗАКЛУЧОК
Постапката по предметот бр. 10-3125/1 од 13.07.2011 година, што се води пред овој
Орган на име Васил Стојановски со место на живеење на Кеј 13 Ноември кула 14 стан 30
Скопје СЕ ПРЕКИНУВА.
Прекинот на постапката трае до дополнување на барањето од страна на подносителот
на барањето.
Образложение
Подносителот Васил Стојановски со место на живеење на Кеј 13 Ноември кула 14 стан 30
Скопје поднесе до овој Орган барање заведено под бр. 10-3125/1 од 13.07.2011 година за
објект- помошен објект што се наоѓа во нм.Ајватовци (пат кон Сведмилк), Овој орган по увид
на барањето и доставената документација, утврди дека Инвеститорот ја нема доставено
следната документација:
-Лична карта.
-Геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект со имотен
лист за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект.
- Административна такса за поднесено барање во износ од 300,00 денари.
- Доказ за приклучок на комунална инфраструктура или сметка за јавни услуги (вода
,струја) а доколку бесправниот објект нема инфраструктурни приклучоци изјава на нотар
дадена под кривична и материјална одговорност со која ќе се потврди дека бесправниот објект
е изграден пред влегување во сила на овој закон
Врз основа на горенаведеното согласно член 10 став 1 од од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти (Сл. Весник на P.M. бр.23/11 и 54/11) се донесе заклучок да се
прекине постапката до дополнување на барањето од страна на подносителот на барањето.
Доставено до:
Архива
Правник, Елена Стојановска
Советник,
Милка Петковска диа
Раководител,

Општина Илинден
Градоначалник
Жика Стојановски

Јулијана Димитријевска диа
Архивски број 10-3125/2
Датум на донесување 25 .07.2011 год
издание 1 2010/03/29
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