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ЗАПИСНИК
Од одржана 34 (mpuecem u четврта) седница на Советот на општина
Илинден
Триесет и четвртата седница на Советот на општина Илинден се одржа на
ден 31.05.2011 ( вторник) со почеток во 14.00 часот.
На седницата присуствуваа 15 членови на Советот : 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, Љупчо Кметовски и Надица
Ѓуровска.
На седницата присуствуваа : Ивица Трипуновски-Виш соработник за
нормативно правни работи во Одделение за подршка на Градоначалникот,
нормативно-правни и општи работи, Ристо Томовски - соработник за односи со
јавност во Одделение за подршка на Градоначалникот, нормативно-правни и
општи работи
За работата на триесет и четврта седница Претседателот на Совет го
предложи следниот:
ДНЕВЕН

РЕД

1. Усвојување на Записник од одржана триесет и трета редовна седница на
Советот на Општина Илинден;
2. Заклучок за заложба на политичките партии за фер и демократски
парламентарни избори;
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Бидејки никој од присутните не побара збор Претседателот го стави на
усвојување прдложениот дневен ред.
Co 15 гласа ЗА Советот го усвои дневниот ред за работата на Триесет и
четвртата седница на Советот на општина Илинден.
ПРВА ТОЧКА
Усвојување на Записник од одржана mpuecem и mpema редовна седница на
Coeemom на Општина Илинден
Претседателот отвори расправа по првата точка од дневниот ред.
Миле Велиновски изнесе дека од причина што претходната седница ја
напушти поради здравствени причини , ке биде воздржан во однос на гласањето
за загшсникот.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот го стави на усвојување
Записникот од одржаната триесет и трета редовна седница на Советот на
Општина Илинден.
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Co 10 гласа ЗА и 3 ПРОТИВ и 1 ВОЗД^ЖАН Советст го усвои
Записникот од одржаната триесет и трета редовна седница на Советот на
Општина Илинден.
ВТОРА ТОЧКА
Заклучок за заложба на политичките партии за фер и демократски
парламентарни избори
Претседателот на Совет истакна дека останаа уште шест дена до денот на
одржување на парламентарните избори и затоа предлага Советот да донесе
заклучок дека како претставници на политичките партии ќе се потрудат изборите
да поминат во фер и демократска атмосфера.Да се потрудиме да нема инциденти
на денот на изборите.
Миле Велиновски истакна
дека оваа седница се одржува со
закаснување.Како што знаеме изборната кампања е веќе започната и сите знаеме
како се одвива.Се лепат непристојни плакати.
Момчило Најдовски изнесе дека на 10м од штабот на СДСМ има поставено
плакат од Влатко Ѓорчев а можеше на друго место да се залепи, но како советник
не изреагира на тоа, но треба барем на денот на изборите да се извадат
плакатите.Не се постапува корекгно од сите политички партии.Но ние како
политичка партија ќе сториме се за изборите да бидат фер.
Ацо Андевски изнесе дека како што знаеме ова е предизборен период.Се
случува со спејови да се пишува по градбите.Да им се укаже на младите да не го
прават тоа, бидејки сето тоа ке остане како лоша слика по изборите.
Миле Велиновски истакна дека политичката партија на СДСМ немаше
предвидено изборната кампања да оди со лепење плакати, графити, но поради
начинот на водење на изборната кампања од страна на ВМРО-ДПМНЕ се започна
со ист начин на кампања.
Марјан Цветковски праша зошто во општината нема одредено место каде
ќе се поставуваат плакати, билборди затоа што тоа го има во сите општини и е
законски уредено и за секое погрешно постапување треба да се казнува..
Јовче Ангеловски изнесе дека не треба да се води изборна кампања со
спрејови затоа што ова не се 90 години.Во 2011 година е срамота да се води
изборна кампања на овој начин.Претседателот на општинскиот комитет на ВМРО
ДПМНЕ треба да регаира затоа што не е фер да се кинат другите плакати.Да не
дозволиме да имаме инциденти затоа што досега тоа не се случило во
општината.
Љупчо Кметовски истакна дека се согласува со изнесената дискусија за
фер
и демократски избори затоа што веќе помина времето за
насилство.Изборите ќе се одржат во недела и тие ќе поминат.но ние треба
повторно да се видиме.Смета дека е за осуда тоа што изборната кампања се води
со графити и со спрејови не навлегувајки во тоа која политичка партија го прави
тоа.
Миле Велиновски изнесе дека како што знаеме сите, организатор на
изборите е политичката партија на ВМРО ДПМНЕ.Она што е за осуда е тоа што
мостот во скоро време беше кречен а сега се уништува со спрејови.Политичката
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партија СДСМ не ја водеше изборната кампзња на тој начин се додека не виде
како постапува ВМРО ДПМНЕ.
Марјан Паневски истакна дека е погрешно да се постапува на тој начин и во
таа насока да се води кампањата без разлика кој прва почнал со таквите
акгивности.
Љупчо Бошковски истакна дека за залага за фер и демократски
избори.Сите ние сме организатори на изборите и како советници ја застапуваме
општината.
Сашо Секуловски додаде дека сите плакати што ке се залепат, и сите
графити, потоа општината и јавното претпријатие ке треба да ги очистат.
Момчило Најдовски праша кога ке се отвара културниот дом во Кадино.
Марјан Милошевски одговори дека нема информација но членовите на
Советот ке бидат благовремено известени и поканети.
Марјан Цветковски додаде дека нема ефекг кампањата да се води со
лепење на плакати.Навистина е смешно во 21 век да се лепат плакати каде ке се
стигне и да се уништува околината.
Претседателот на Совет предпожи на денот на изборите членовите на
Советот да контакгираат за било какви недоследности, и да се ставиме во улога
на медијатори преку политичките претставници.набљудувачите на изборите и да
спречиме да се добие негативно мислење.
Претседателот на Совет предложи да се донесе заклучок според кој политичките
партии ќе се заложат за фер и демократски парламентарни избори.
Членовите на Советот едногласно го донесоа следниот ЗАКЛУЧОК:
Членовите на Советот од сите политичките ларти се заложуваат
претстојните парламентарни избори да се одржат во фер и демократска
атмосфера, како впрочем што беше случај и во сите досегашни изборни
циклуси на територијата на Општина Илинден.

Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот ја затвори седницата.
Триесет и четвртата седница на Советот на општина Илинден заврши во
14.45 часот.

Записникот го водеше
Тања Маневска

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски
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