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СКОПЈЕ
ЗАПИСНИК
Од одржана 28 (дваесет u осма ) седница на Соеетот на општина
Илинден
Дваесет и осмата седница на Советот на општина Илинден се одржа на
ден 22.12.2010 година ( среда )сопочетокво 15.40 часот.
На седницата присуствуваа : Претседателот на Совет - Марјан
Милошевски и членовите на Совет : Љупчо Бошковски, Марјан Паневски, Ацо
Андевски, Марија Станковска, Момчило Најдовски, Валентина Додевска, Сашо
Секуловски, Јовче Ангеловски , Марјан Цветковски , Сашо Цветковски .Виолета
Ваневска, Љупчо Кметовски, Миле Велиновски и Надица Ѓуровска.
На седницата присуствуваа :г-дин Жика Стојановски - Градоначалник на
Општина Илинден, Сашо Саздовски - Раководител на Одделение за финансиски
прашања, Јулијана Димитријевска-Раководител на Одделение за урбанизам,
комуналии дејности и заштита на животна средина, Ивица Трипуновски-Виш
соработник за
нормативно правни работи во Одделение за подршка на
Градоначалникот, нормативно-правни и општи работи.
За работата на дваесет и осмата седница Претседателот на Совет го
предложи следниот:
ДИЕВЕН

РЕД

1. Усвојување на Записник од дваесет и седмата седкица на Советот на
Општина Илинден;
2. Предлог-Одлука за проширување на средствата во буџетот на општика
Илинден за 2010 година;
3. Предлог - Буџетскм календар за 2011 годика;
4. Предлог-Буџет на општина Илинден за 2011 година;
5. Предлог - Одлука за извршување на Буџетот на општина Илинден за
2011 година;
6. Предлог - Програма за користење, одржување и изградба на јавно
осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2011 година;
7. Предлог - Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита
на општиските патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за
2011 година;
8. Предлог - Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето
на Општина Илинден за 2011 година;
9. Предлог - Годишна програма за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Илинден за 2011 година;
10. Предлог - Одпука за давање на објект - Канализационен систем за
прифаќање и третман на отпадки води на подрачјето на Општина
Илинден - Припадна површина 2 на управување и стопанисување на ЈКП
Илинден, и.Илкнден;
1

И.Предлог - Договор за уредување на меѓусебните обврски во врска
превземената обврска за плаќање на воден надоместза одводнување од
индивидуалните водокорисници - усогласување со Одлуката за
превземање ка обврските за плаќање на воден надомест за
одводнување од индивидуални водокорисници бр.07-1704/4
од
28.09.2010 годика;
12.Предлог - Одлука за основање на Јавно претпријатие за стопанисување
со спортски објекти "Илинден 2010", н.Илинден;
13. Предлог - Статут на општина Илинден.
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Љупчо Бошковски изнесе дека има доставено барање за дополна на
дневниот ред но доколку не може да се даде информација од Одделението за
урбанизам, може да се стави на нареднатаседница на советот.
Миле Велиновски истакна дека на потегот од Марино до Макпетрол не е
дадено дека се планираат спортски активности.Треба да се разгледа најпрво па
предлага да се стави на дневен ред на наредната седница.
Петседателот на Совет предложи овој предлог да се стави на наредната седница
на Совет.
Бидејки никој друг немаше предлози за измена и дополна на дневниот ред
Претседателот го стави на усвојување предложениот дневен ред работата на
дваесет и осмата седница на Советот на општина Илинден.
Co 13 гласа ЗА м 2 ВОЗДРАЖНИ Советот го усвои дневниот ред за
работага на Дваесет и осмата седница на Советот на општина Илинден.
ПРВА ТОЧКА
Усвојување на Записник од deaecem и седмата седница на Советот на
општина Илинден
Претседателот отвори расправа по првата точка од дневниот ред.
Сашо Секуловски побара да се корегира во записникот неговото презиме
затоа што наместо Секуловски пишуван е Соколовски.
Јовче Ангеловски побара да се корегира на страна 3 од записникот каде
што во дискусиите кои се дадени од негова страна е напишан Ацо Андевски
наместо Јовче Ангеловски.
Миле Велиновски изнесе забелешка дека во текстот пред третата точка е
наведено дека „ се поплавуваат дворовите" а треба да стои дека се поплавува
улицата.
Ацо Андевски изнесе забелешка дека во неговата дискусија за годишниот
извештај на Штабот за заштита и спасување не е наведена целата негова
дискусија туку само една реченица.Спротивно е напишано од она што беше
кажано.
Co 13 гласа ЗА и 2 ВОЗДРЖАНИ Советот го усвои Записникот од
дваесет и петтата седница на Советот на Општина Илинден.
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ВТОРА ТОЧКА
Предлог-Одлука за проширување на cpedcmeama во буџетот на општина
Илинден за 2010 година
Претседателот отвори расправа по втората точка од дневниот ред.
Ацо Андевски како Претседател на Комиисјата за финансирање, буџет и
локален економски развој пред се побара да се разгледа членството во Комисијта
и да се разрешат оние членови кои не доагаат затоа што нема кворум за работа и
треба да се именуваат членови кои ке доагаат на комисиите.Тука влегува и
Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина
затоа што и таа комисја не функционира.
Ацо Андевски информираше дека се одржа комисија за финансирање,
буџет и локален економски развој на која седница беше разгледана ПредлогОдлуката за проширување на средствата во буџетот на општина Илинден за 2010
година за која Комисијата даде позитивно мислење.
Миле Велиновски истакна дека даде оставка од работата во комисиите и
тоа прашање треба да се реши.
Марјан Милошевски истакна дека на првата седница во јануари ќе се стави
на дневен ред за да се реши проблемот со работата на комисиите.
Сашо Цветковски изнесе забелешка дека во Одлуката стои од 15.12.2010
година a сега е 22.12.2010 година.Треба да се корегира.
Сашо Саздовски изнесе дека тоа е техничка грешка затоа што првично
седницата требаше да се одржи на 15.12.2010 година но потоа се смени датумот
ка одржување и одлуката ќе се корегира со 22.12.2010 година.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Предпог-Одлуката за проширување на средствата во буџетот на општина
Илинден за 2010 година.
Co 13 гласа ЗА и 2 ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Предлог-Одлуката за
проширување на средствата во буџетот ка општина Илинден за 2010 година.

ТРЕТА ТОЧКА
Предлог - Буџетски календар за 2011година
Претседателот отвори расправа по третата точка од дневниот ред.
Ацо Андевски информираше дека на одржаната седница на комисијата за
финансирање, буџет и локален економски развој беше разгледан Предлог Буџетскиот календар за 2011година за кој беше дискутирано за незапазеност на
сите рокови при доставувањето на програмите и нацрт-буџетот, и комисијата даде
позитивно мислење по Предлог - Буџетскиот календар за 2011година.
Сашо Цветковски истакна дека оваа година е за пофалба што се одеше
согласно буџетскиот календар. Забелешката која беше кажана на седницата на
комисијата се однесуваше на точката 6 од буџетскиот календар каде е
предвидено програмите да се достават до Советот до 20 октомври но се доцнеше
затоа што развојните програми беа доставени заедно со нацрт-буџетот.За
наредната годмна да се запази и овој рок за да се има повеќе време за
разгледување ка истите.
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Бидејки никој друг не побара збор Претседателот го стави на усЕОјување Предлог
- Буџетскиот календар за 2011година.
Co 13 гласа ЗА и 2 ВОЗДРАЖНИ
Соѕетот го усвои Предлог Буџетскиот календар за 2011година.
ЧЕТВРТА ТОЧКА
Предлог-Буџет на општина Илинден за 2011 година
Претседателот отвори расправа по четвртата точка од дневниот ред.
Ацо Андевски информираше дека на одржаната седница на комисијата за
финансирање, буџет и локален економски развој беше разгледан ПредлогБуџетот на општина Илинден за 2011 година.Беше дискутирано дека над 50% се
капитални расходи.За пофалба е тоа што оваа година буџетот се донесе во две
фази а беше дадена и можност на членовите на Советот, месните заедници,
граѓани да се вклучат со свои предлози и приоритети во изготвувањето на
буџетот. Комисјата за финансирање, буџет и локален економски развој даде
позитивно мислење по Предлог-Буџетот на општина Илинден за 2011 година.
Градоначалникот во своето образложение изнесе дека до членовите на
Советот доставен е Предлог-Буџетот на општина Илинден за 2011 година кој е
најразвоен до сега и за првпат се носи во две фази со партиципативно учество на
Советот, месните заедници, граѓани здруженија, општинска администрација,
одржани состаноци, индивидуални јавувања,е-маил, анкетни прашалници, са со
цел да се дојде во оваа форма во која е сега даден буџетот.Вкупниот буџет за
2011 година изнесува 305.910.000,00 или околу 5 мил.евра и убеден е дека ќе се
реализира.Буџетот претставува план во кој се гледаше да се опфатат сите
приоритети но тешко е се да се опфати иако во досегашните
буџети немало
некои поголеми пропусти.Сопствени извори на финансирање се 60%.Направените
анализи покажуваат дека Општина Илинден има најголем процент на сопствени
приходи, само 33% отпагаат на приходи од централната власт.Во Буџетот е
ставено и задолжувањето од 20 мил.денари за енергетска ефикасност.Овие
средства се предвидени за 2011 година и може да се каже дека се веќе
обезбедени.Сопствените приходи од 183 мил.денари се креирани врз оснива на
досегашните сознанија .Дотациите изнесуваат 63 мил.800 каде има зголемување
во споредба со 2010 година кога изнесуваа 59 мил.денари.Има дополнување и на
средствата за образование.Приходите од ДДВ изнесуваат 10,5 мил.денари.ЗЕЛС
за залага за зголемување на проценотот од ДДВ кој што сега изнесува 3,7% a се
бара да изнесува 6%.Беше кажано дека за 2011 нема да има зголемување на овој
процент но ќе се продолжи да се бара.Во однос на структурата на расходи 67% се
капитални расходи бидејки беше укажувано од советниците дека треба да има
зголемување на расходите наменети за капитални инвестиции.Општината работи
на тоа да наоѓа извори на финансирање за капиталните проекти како што се
фондови, биро за регионален развој, донации исл.Воедно, Општина Илинден
влезе во групата на општини за кредитен рејтинг каде УСАИД дава гаранција за
издавање на општински обврзници што досега не било направено.Оваа
информација подетално ќе се даде со завршната сметка.Ова е поткрепено и со
институтот отворено општество со цел да се види движењето на
општината.Општина Илинден може да се пофали со најпозитивен кредитен
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биланс во финансиското работење.Благодарение на сите дискусии кои се водат
на седниците на советот се доага до сите значајни забаелешки кои помагаат за
подобрување на финансиското работење.Мегутоа, добро е да се користат сите
можности кои ги нудат финансиски институции но дополнително ќе се дискутира
за кредитниот рејтинг на општината.Според анкетите во општината на највисоко
место се наога патната инфраструктура за што и се одвоени најмногу
средства.Потоа исто така одвоени средства се за фекалнаат канализација, за што
финансиско учество ке има од Светска банка-157.000 евра, потоа ќе се гради
Домот на култура, како и реноворање на другите културни домови во населените
места со цел да се обезбеди простор за потребите на месните заедници,
здруженија на граѓани .Започна изградбата на Домот на култура за каде одреден е
надзор од ЕУ и се очекува да се заврши во предвидениот рок до август 2011
година.Понатаму како приоритет е ставено модуларното училиште за што се доби
писмо од Словенија дека дека ќе се даде грант од 400.000 евра за да се
реализира овој проект.Потоа во буџетот е предвидено чистење на каналската
мрежа, уредување на просторот, изградба на спорстки терени, игралиште во
Кадино,
помошно
игралишта
во
Илинден
кај
Мултипром.Согласно
кажаното.предлага Советот да го усвои Буџетот во предложениот текст.
Миле Велиновски истакна дека има недоумица во однос на програмите и не
му е јасно дали ќе се работи според она што е предвидено во буџетот или според
програмите каде се внесени сите предлози и барања но не се предвидени сумите
за реализација на истите.Во однос на Културниот дом во претходната година
беше кажано дека ќе се заврши во 2010 година а сега повторно се префрла за
2011 година а предвидената сума за домот изнесува 40% од вкупната сума од
буџетот за капитални расходи.
Градоначалникот истакна дека не може да биде 40% затоа што за изградба
на домот издвоени се 18 мил.денари а капитапните расходи изнесуваат 140
мил.денари од вкупниот буџет.
Миле Велиновски истакна дека во 2009 година беа усвоени програми за
2010 година кои не се во целост реализирани.Дали ќе се работи според тие
програми или според овие кои треба да се усвојат.
Градоначалникот образложи дека тоа се развојни програми а за секоја
наредна година мора да се усвојат програми за работи со приоритетните
активности.
Миле Велиновски истакна дека програмите се направени според желбите
на учесниците и внесени се сите барања.Но што ќе се случи доколку одредена
улица е внесена во програмата а потоа не се реализира?
Градоначалникот истакна дека најмногу средства од буџетот се освоени за
улици и патишта.Најпрво од приходите ќе се реализира изградба и реконструкција
на улици и патишта а потоа со другите приоритети.
Јовче Ангеловски истакна дека поднесе барање на 07.05.2010 година до
Градоначалникот и до Одд. За финансии за реконструкција на улици каде беа
побарани ул.2 во Дељадровци, улиците 5,6, во кадино, во Марино улиците од
500-510 и може да каже дека сите овие барања и барањата и предлозите
изнесеми како советнички прашања се влезени во Буџетот.Смета дека патната
инфраструктура во 2011 година ќе биде капитален проект и затоа дава подршка
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за овој буџет.Смета дека буџетот треба да се усвои а доколку потоа
ое изврши
ќе се расправа на Совет.
Сашо Секуловски истакна дека има поднесено барање за асфалтирање на
улицата 9 со потгшси од група граѓани но сеуште нема добиено одговор дали таа
улица е влезена во програмата.
Градоначалникот одговори дека кога ке дојде на дневен ред програмата за
изградба и реконструкција на патишта ќе се провери.
Миле Велиновски истакна дека ако се направи споредба започнувајки од
2009 година кога со ребалансот на буџетот извршувањето на буџетот беше само
55%.Во 2010 година имаше намалување на даночните приходи за 71% а потоа
беше ребалансот и на крајот од годината ќе се види колку е извршувањето.Во
предлог-буџетот за 2011 година кај сите ставки се оди со зголемување од 33%
споредено со ребалансираните ставки во 2010 година, што смета дека е
неостварливо.Во однос на капиталните инвестиции каде се предвидени 141.710
мил.денари се сомнева дека истите ќе се реализираат и доколку се реализира 60
мил. од предвидената сума во 2011 година ќе потпише изјава дека го напушта
Советот.Исто така и кај делот за просторно и урбанистичко планирање со
ребалансот беа намалени на 47 мил.денари а сега повторно се зголемуваат на 61
мил.денари.Минатата година имаше пропуст во овој дел а сега повторно се
повторува истото.Проблем е и гломазната администрација која повлекува многу
трошоци.Има сознание дека во Општина Гази Баба буџетот изнесува 720
мил.денари а како општина имаат четири пати повеќе жители.Смета дека буџетот
за 2011 година е премногу голем и нема да се реализира.
Градоначалникот истакна дека во споредба со Општина Гази Баба,
Општина Илинден е поуспешна општина.Затоа и се подготвува презентација за
споредба за да се види на кое место се наога општината.Сепак буџетот е план и
ќе се потрудиме да го реализираме.Еластичноста на буџетот е кај инвестициите a
не во фиксните трошоци.Ако се земе буџетот за 2010 година тој е најреализиран.
Миле Велиновски истакна дека од буџетите за 2009 и 2010 година
извршувањето е 37-40% на капиталните проекти.Сепак треба да бидеме пореални
затоа што во претходните години додека е советник извршувањето на буџетот е
само 40%.
Момчило Најдовски изнесе дека
членовите
на Советот доагаат од
различни населени места и треба да ги слушаме
граѓаните и нивните
проблеми.Ќе ја поддржи програмата за изградба и реконструкција на улици и
патишта затоа што ако се помине низ сите населени места ќе се види дека има
многу улици кои треба да се направат.Од одржаните состаноци со месните
заедници и другите поднесени барања произлегоа сите приоритети во лрограмата
и затоа се согласува за средствата одвоени за улици и патишта и затоа и ќе го
поддржи буџетот за 2011 година.А дали ќе се реализира потоа ќе се види на
крајот на годината и ќе се соочиме сите.Дава поддршка пред се затоа што е
неопходно да се направат патиштата особено улиците 5 и 6 во Кадино.
Ацо Андеаски истакна дека при изготвувањето на буџетот се даде можност
да учествуваат сите советници а дали ќе се оствари е друга работа.Но мора да се
направи план и програма за да се испланираат средствата.
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Миле Велиновски истакнадека во делот на привремени вработувања има
намалување, предвидени се само 800.000,00 денари.Но има зголемување кај
општинската админстрација. Адинистрацијата постојано се зголемува а просторно
веќе нема место.
Градоначалникот истакна дека предвидената сума од 800.000 денари е
доволна за бруто плата на 2 вработени.Мора да се остави одредена сума бидејки
законски мора се предвидат одреди вработувања како комунален редар,
внатрешен ревизор итн.Но сепак има намалување иако не може одеднаж да се
пресече.Има забелешка затоа што во најголем процент времето се троши на
анализа за тоа како ќе се потрошат собраните срства а не за тоа како да се
соберат средства во буџетот.Затоа бара подршка на стимулирање да се
реализира буџетот а не дестимулирање.Треба да се обезбедат средства и во тоа
се состојат капацитетите на општинската администрациа.
Миле Велиновски праша дали се искористени средствата кои требаше да ги
уплати Аеродромот.
Градоначалинкот истакна дека се искористени.
Марјан Цветковски истакна дека минатата година беше скептичен но за
2011 година смета дека буџетот ќе се реализира.Ке даде подршка затоа што со
овој буџет општината ќе добие Дом на култура, модуларно училиште, фекална
канализација, улици.Предвидената сума е остварлива а за одговорноста за
нереализирање ќе одлучи народот.
Сашо Секуловски истакна дека во населеното место Илинден беше многу
повеќе направено од претходниот градоначалник.
Љупчо Кметовски истакна дека советниицте кои го советуваат
градоначалникот при изготвувањето на буџетот треба во иднина да бидат
пореални.И да се престане веќе со изговорот дека кога нешто не е реализирано
тоа е резултат на рецесијата.Членот на Совет Миле Велиновски во својата
дискусија побара буџетот да биде реален според реалните можности на
општината и нема потреба другите да го напагаат,
Миле Велиносвки праша на што се однесуваат предвидените 14
мил.денаро кои се во ставката приходи од единици на локалната самоуправа
остварени при закуп на градежно земјиште.
Сашо Саздовски одговори дека тоа се приходи од продажба на државно
земјиште.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот го стави на усвојување
Предлог-Буџетот на општина Илинден за 2011 година.
Co 10 гласа ЗА, 3 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот го усвои Буџетот на
општина Илинден за 2011 година
Членовите на Советото побараа пауза од 10 мин.
ПЕТТА ТОЧКА
Предлог - Одлука за извршување на Буџетот на олштина Илинден за 2011
година
Претседателот отвори расправа по петгата точка од дневниот ред.
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Бидејки никој не побара збор П р е т с е д а т е л о т ja стави на усвс;ување
Предлог - Одлуката за извршување на Буџетот на општина Илинден за 2011
година.
Co 10 гласа ЗА 2 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Сосетот ја усвои Одлуката за
извршување на Буџетот на општина Илинден за 2011 година.
ШЕСТА ТОЧКА
Преблог - Програма за користење, одржување
и изградба на јавно
осветлување на подрачјето на Општина Илиндеи
за 2011 година
Претседателот отвори расправа по шестата точка од дневниот ред.
Миле Велиновски забележи дека п р о г р а м а т а е дадена во една форма и е
влезена во буџетот со 4мил.600.000 денари.Додека пак во програмата за изградба
и реконструкција на патишта планираните а к т и в н о с т и се само наведени а не е
предвидена сума за истите.Како би се работело по таа програма.
Сашо Цветковски истакна дека п р о г р а м и т е се изготвени согласно
б у џ е т о т . М е г у т о а програмата за изградба и р е к о н с т р у к ц и ј а на патишта е.дадена во
поширок опфат односно дадени се планираните акгивности со тоа што доколку
има средства ќе се реализира.Не е к о н к р е т и з и р а н а со определена сума н а
средства како што е тоа направено во програмата за јавно осветлување.
Воедно, Сашо Цветковски истакна дека во делот на тековно оперативните
трошоци треба да се направи анализа и на н е к о ј а од наредните седници на
Советот ќе се иницира да се дискутира за правилникот за систематизација на
работните места како и за бројот на вработени во општинската администрација.
Марјан Цветковски истакна дека сите г р а ѓ а н и плаќаат улично осветлување
и затоа постои должност да се изврши оваа програма.Светилките треба да се
заменат со штедливи бидејки се случува и цела улица да не биде осветлена.
Сашо Цветловски истакна дека според програмата за штедливи светилки
се предвидени 600.000 денари.Дали постои п р о е к т з а ил-едливите светилки и план
по кој ќе се работи.
С а ш о Саздовски образложи дека о д р ж у в а њ е т о на уличното осветлување го
врши ЈКП и анализата за потребните средства за штедливи светилки беше
направена од нивна страна.Со ова дотраените светилки ќе се заменуваат со
штедливи со што ќе се намалат трошоците за е л е к т р м ч н а енергија.
Сашо Цветковски праша дали ќе се менуваат сите светилки одеднаш или ке
се менуваат прегорените светилки.
Градоначалникот одговори дека нема п р о е к т за штедливи светилки туку
постепено ќе се менуваат светилките кои се прегорени или ќе прегорат.Се
започна со главните улици и ќ е се оди к о н т и н у и р а н о и на другите улици.Ио нема
одеднаш да се сменат сите светилки кои работат и Д а с е Фрлат.
Бидејки никој друг не побара збор П р е т с е а д т е л о т ја стави на усвојување
Предлог - Програмата за користење, одржување и изградба на јавно осветлување
на подрачјето на Општина Илинден за 2011 година
Co 13 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН С о в е т о т ја усвои Програмата за
користење, одржување и изградба на јавно осветпување на подрачјето на
Општина Илинден за 2011 година.
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СЕДМА ТОЧКА
Предлог - Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита
на општиските патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за
2011 година
Претседателот отвори расправа по седмата точка од дневниот ред.
Миле Велиновски истакна дека во буџетот се предвидени 50.152.800,00
денари но програмата е дадена само како про-форма затоа што сите улици кои се
планира да се градат или реконструираат се само наведени без да се наведе
колква сума е потребна.
Сашо Цветковски истакна дека за зимско одржување се предвидени 1
мил.800.000 денари.Дали и со претходниот буџет беа толку?
Сашо Саздовски одговори дека со буџетот за 2010 година беа предвидени
1 мил.400.000 денари.
Сашо Цветковски праша дали фирмата која го врши зимското одржузање
се избира со јавна набавка?Дали можеби се размислува за набавка на возило за
затоа што со овие средсдтва што се предвидени поекономично е да се набави
возило.
Ивица Трипуновски образложи дека според законот за јавна чистота за
зимското одржување е задолжено јавното претпријатие основано од општината
односно општината не спроведува јавна набавка за зимското одржување .
Сашо Цветковски истакна дека со оглед на тоа дека се работи за голема
сума ЈКП Илинден мора да спроведе јавна набавка за набавка на возило.Сепак
Општината ги дава овие средства на ЈКП Илинден и мора да се врши надзор за
тоа како се трошат парите.
Ивица Трипуновски одговори дека се врши надзор од страна на
Одделението за инспекциски надзор.
Сашо Цветковски праша дали тоа значи дека дека информација треба да се
побара од ЈКП Илинден?
Градоначалникот истакна дека од Агенцијата за патишта се добиваат 4
мил.денари од кои минимум 20% се за зимско одржување.Претходните години се
одеше со 1мил.200.000 денари за зимско одржување.Бидејки целта е да се
подобри квалитетот на услугата овие средства со овој буџет се зголемени на 1
мил.800.000 денари.Програмата за зимското одржување ја изготвува ЈКП Илинден
и се изготвува ценовник за услугата.Општината не може да плати над она што е
предвидено. Зимското одржување претходно го реализираше општината со јавна
набавка, но со измените на законот за јавна чистота беше дадено во надлежност
на јавните комунални претпријатија и општината не се меша во начинот на кој
јавното претпријатие ќе ја спроведе обврската.Предвидени се средства за зимско
одржување но не значи дека веднаш ќе се плати.Во однос на набавката на опрема
со тоа треба да се занимава јавното претпријатие.Во 2010 година двете јавни
претпријатија се субвенционираа за подобрување на квалитетот и ефискасноста и
јавното претпријатите треба да процени дали за подобрување е потребно да се
набави ново возило-соларка.Потоа врз основа на доставените извештаи за
работата Градоначалникот и Советот можат да дискутираат и да даваат предлози
за подобрување на работата.Но мора да се внимава и на улиците затоа што солта
ги уништи улиците.
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Љупчо Бошковски истакна дека во однос на зимското одржување кога падна
снеготлоша беше сликата кога вработените во ЈКП со раце ја фрлаа солта.Треба
да се размисли и да му се помогне на ЈКП да набави возило-соларка.
Миле Велиновски истакна дека не доби одговор на изнесената забелешка
дека во член 4 од програмата е наведено дека за изградба на улици и патишта се
предвидени 10.000.000 денари а за реконструкција и санација на улици
32.500.ОООденари но понатаму во табеларниот приказ наведени се улиците кои се
планира да се прават но се без финансиска поткрепа.
Јулијана Димитријевска образложи дека во програлдат табеларно се дадени
улиците кои се планира да се работат.Најнапред се гледаше да се опфатат
главните патни правци а потоа и сите предлози согласно доставените
барања.Мора да се предвидат сите затоа што доколку се исклучат одредени
улици а потоа се јави потреба истите да се прават нема да може затоа што не се
предвидени со програмата.Затоа се настојуваше максимално да се опфатат сите
улици кадде има потреба да се работи додека пак реализацијата ќе зависи од
приливот на средства.Доколку има потреба ќе се направи и дополна на
програмата.
Грасдоначалникот истакна дека не може да се стави сума кај секоја
предвидена улица затоа што не може однапред да се знае колку пари ќе бидат
потребни но не може заради тоа улиците кои се ставени како приоритет да бидат
изземени.Затоа се ставени во една ставка - рекоснтрукција и санација на
општински улици и патишта за што се предвидени 32.500.000денари.Во однос на
изградбата на улици и патишта ќе се работи со проекти.Доколку се јават
заинтересирани инвеститори ќе се градат улици но доколку нема нема да има
потреба да се потрошат предвидените 10.000.000 денари и ќе се насочат таму
каде што има потреба.
Марјан Паневски истакана дека во Програмата за патиштата, е ставено во
Миладиновци- улица паралелно со железничката пруга.Која е таа улица?
Градоначалникот одговори дека тоа е улицата од жел.пруга па надоле.
Марјан Паневски праша дали може да се прави дополна на програмата
доколку се јави потреба од тоа?
Градоначалникот одговори дека може.
Бидејки икој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Предлог - Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
општиските патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2011 година.
Co 12 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Програмата за
изградба, реконструкција, одржување и заштита на општиските патишта и
улици на подрачјето на Општина Илинден за 2011 година.
ОСМА ТОЧКА
Предлог - Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на
Олштина Илинден за 2011 година
Претседателот отвори расправа по осмата точка од дневниот ред.
Бидејки никој не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Предлог - Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на
Општина Илинден за 2011 година.
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Co 13 гласа ЗА Соватот ]а усвои Програмата за уредување на градежно
земјиште на подрачјето на Општина Илинден за 2011 година

ДЕ8ЕТТА ТОЧКА
Предлог - Годишна програма за израбопгка на урбанистички планови на
лодрачјето на Општина Илинден за 2011 година
Претседателот отвори расправа по деветтата точка од дневниот ред.
Сашо Цветковски праша зошто спредено со програмата за 2010 година
предвидена е многу помала сума на средства за изработка на планови?Дали тоа
значи неактивност на ова поле?
Јулијана Димитријевска образложи дека предвидени се 600.000 денари со
што че се работи на изготвување на план за еден нов плански опфат со кој ќе се
решат повеќе проблеми на инвеститорите.Меѓутоа како што знаеме се очекува
донесување на законот за легализација и негово спроведување што значи дека ќе
треба да се оди на терен и да се врши снимање, ќе се издаваат решенија и сл.Во
текот на годината ќе се добијат сознанцја и согласно тоа ќе се оди со
дополнување на програмата.Воедно, има планови кои се предвидени со
предходната програма и истите треба да се реализираат што значи дека ќе се
работи и на нив.
Љупчо Кметовски праша кога ќе се донесе ДУП за земјиштето во плацИлинден затоа што тамошните жители дадоа пари а сеуште не е
реализирано.Дали може барателите сами да финснираа да се донесе ДУП?
Јулијана Димитријевска одговори дека едниот дел се изработи но сеуште не
е завршен.Финансирањето може да биде и од страна на барателите-физички или
правни лица .Меѓутоа донесувањето на планот носи многу време и трошоци
бидејш потребни се согласности, ажурирање на геодетска подлога, картирање и
сл.Дојдете со вашите сознанија и службите ќе направат пресметка колку тоа би
чинело за да се види како ќе се постапи понатаму.
Градоначалникот истакна дека она што е тежина при изготвувањето на
плановите е тоа што многу работи не зависат од општината.Се изработува од
фирма која има лиценца.потребно е усогласување со Министеството за транспорт
и врски, мин.за животна средина и не секогаш желбите на барателите одговараат
на реланоста.План може да се финансира и од барателот но тоа значи многу пари
и време бидејки е комплексен процес.Може да се поднесе барање но тоа мора да
се вклопи во средината.Затоа не може секоја барател да прави планови.Пред се
треба да се започнат започнатите во 2010 година
Љупчо Кметовски истакна дека во однос на изнесениот проблем со
жителите од плац беше кажано дека ќе се заврши во 2010 година.Бидејки веќе се
дадени пари ќе се покрене постапка за да се заврши затоа што од одредени
вработени во општината беше укажано секој да уплати по 10.000 денари и дека
потоа ќе се заврши.Луѓето уплатија на сметка на фирмата која требаше да го
изработи но тоа не се заврши.Затоа ќе бара одговорност од вработените во
општината по чија препорака беше сетоа тоа направено.
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Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Предлог - Годишната програма за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Илинден за 2011 година.
Co 14 гласа ЗА Советот ја усвои Годишната програма за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на Олштина Илинден за 2011 годика
ДЕСЕТТА ТОЧКА
Предлог - Одлука за давање на објехт - Канализационен систем за
прифаќање и третман на отпадни води на подрачјето на Општина
Илинден - Припадна поершина 2 на управување и стопанисување на ЈКП
Илинден, н.Илинден
Претседателот отвори расправа по десеттата точка од дневниот ред.
Ивица Трипуновски образложи дека со оваа одлука се дава објектКанализационен систем за прифаќање и третман на отпадни води на подрачјето
на Општина Млинден - Припадна површина 2 на управување и стопанисување на
ЈКП Илинден, н.Илинден, согласно законската регулатива затоа што комуналните
услуги се во надлежност на јавните претпријатија.
Марјан Цветковски истакна дека бидејки се работи за отпадни води смета
дека овој Канализационен систем за прифаќање и третман на отпадни води треба
да се дадена управување на ЈКП Водовод бидејки тоа би било економски
оправадно со што и би се помогнало на претпријатието.
Ивица Трипуновски образложи дека не може да се даде на управување на
Водовод затоа што тоа е регистрирано со осноѕана дејност-водоснабдување и не
може да врши друга дејност додека пак ЈКП Илинден е регистрирано да ги врши
сите комунални услуги.
Марјан Цветковски истакна дека кажаното не е одговор и треба да се
размислува за подобрување на економската состојба на Водовод..
Градоначалникот истакна дека треба да се има во предвид и тоа што ЈКП
Водовод треба да прерасне во меѓуопштинско претпријатие.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Предлог - Одлуката за давање на објект - Канализационен систем за прифаќање
и третман на отпадни води на подрачјето на Општина Илинден - Припадна
површина 2 на управување и стопанисување на ЈКП Илинден, н.Илинден.
Co 13 гласа ЗА и 1 ПРОТИВ Советот ја усвои Одлуката за давање на
објект - Канализационен систем за прифаќање и третман на отпадни води на
подрачјето на Општина Илинден - Припадна површина 2 на управување и
отопанисување на ЈКП Илинден, н.Илинден
ЕДИНАЕСЕТТА ТОЧКА
Предлог - Договор за уредување на меѓусебните обврски ео врска
превземената обврска за плаќање на воден надомест за одводнување од
индивидуалните
водокорисници
усогласување
со Одлуката за
превземање на обврските за планање на воден надомест за одводнување
од индиеидуални водокорисници бр.07-1704/4 од 28.09.2010 година
Претседателот отвори расправа по единаесеттата точка од дневниот ред.
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Ацо Андевски како Претседател на Комисијата за финднсирање, буџет и
локален економски развој информираше дека беше одржана седница на
комиисјата на која беше разгледан договорот и беше дадено позитивно мислење
со забелешка да се усогласи периодот со одлуката донесена од советот.Затоа
беше побарано од стручните служби да се корегира одлуката и во однос на
временскиот период да стои од 01.01.2011г. до 31.12.2011г. како што е тоа
уредено со договорот.
Ивица Трипуновски истакна дека согласно усвоената одлука за превземање
на обврските за плаќање на воден надомест за одводнување од индивидуални
водокорисници бр.07-1704/4 од 28.09.2010 година на бзрање на членовите на
Советот се доставува договорот за уредување на меѓусебните обврски.Направена
е корекција на одлуката согласно забелешката на комисијата.
Миле Велиновски истакна дека претходно усвоената одлука од Советот
беше од 01.06.2010 година а согласно договорот стои дека ке биде заклучно со
31.12.2011 година што значи дека пресметани се 6 месеци повеќе.
Сашо Цветковски истакна дека направена е корекција на одлуката за да
биде усогласена со договорот и сега нема разидувања во однос на временскиот
период.Требаше на дневен ред да се стави и одлуката со која се менува
Одлуката за превземање на обврските за плаќање на воден надомест за
одводнување од индивидуални водокорисници бр.07-1704/4 од 28.09.2010
година.Советот ќе треба прво да ја усвои и одлуката за измена на Одлуката за
превземање на обврските за плаќање на воден надомест за одводнување од
индивидуални водокорисници.
Ивица Трипуновски образложи дека според
Договорот плаќањето на
Водосгопанство за извршената услуга ќе се врши квартално по доставени
времени ситуации.Во член 6 е утврдено дека општината има обврска да плати во
рок од 30 дена од достава на времени ситуации.
Градоначалникот забележи дека не е јасно дали плаќањето ќе се врши секој
квартал или во рок од 30 дена од достава на времена ситуација.
Ивица Трипуновски одговори дека времената ситуација се доставува секој
квартал што значи дека ке има 4 завршни ситуацми, а општината треба да плати
во рок од 30 дена од доставата на завршната ситуација.
Градоначалникот праша како ќе се достави ситуација за пумпите во
Зелениково?
Ивица Трипуновски истакна дека во член 1 од Договорот е дефиниран
предметот на работа на Водостопанство.Времената ситуација ќе се достави за
одводнување на вкупно утврдената површина.
Градоначалникот истакна дека Водостопанство има обврска да врши
одводнување и доколку настане некаква штета одговорноста ја има
Водостопанство.
Миле Велиновски изнесе дека во тарифникот за чистење на каналите
содржано е и пресметано одводнувањето.Тоа претставува една целина и не може
посебно да се факгурира за чистење на канали а посебно за одводнување.
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Марјан Цветковски истакна дека според Договорот доколку плаќањето е
квартално тоа значи дека целата сума се дели на 4 и ќе се плати во текот на
годината без разлика колку е сработено.Дали општината има обврска да плати
доколку Водостопанство не ја заврши работата.
Ивица Трипуновски одговори дека нема да се плати доколку не се достави
ситуација дека се завршени предвидените активности.
Марјан Цветковски истакна дека произлегува дека општината ќе мора да
гоплати овој надомест на Водостопанство затоа што беше донесена одлука со
која се ослободуваат граѓаните од овој надомест и обврската ја лревзема
општината.Требаше сепак надоместот да го наплааќа Водостопанство.
Ивица Трипуновски образложи дека Советот ја усвои одлуката за
превземање на обврските за плаќање на воден надомест за одводнување од
индивидуални водокорисници и на барање на членовите на Советот се доставува
договорот за уредување на начинот на плаќање.Беше направена корекција на
одлуката во член 4 и наместо од јули 2010 г.до јуни 2011 г. Ќе важи од
01.01.2011г.до 31.12.2011г.Плаќањето ќе се врши според Договорот.
Марјан Цветковски праша дали ваков вид на Договор му одговара на
Водостопанство?
Марјан Милошевски изнесе дека постои недоразбирање затоа што од една
страна со одлуката општината ја превзема обврскиата за плаќање на воден
надомест за одводнување од индивидуални водокорисници а од друга страна со
Договот се уредено дека нема да се плати доколку не се заврши работага.
Миле Велиновски изнесе дека за 2011 цената изнесува 2400 денари по
ха.Да речеме дека ќе се испони предвидената сума и ќе се плати.Дали за
наредната година повторно ќе се прави истата постапка или ќе треба да се
платат предвидените 3 мил.денари.
Ивица Трипуновски одговори дека се работи за годишен надомест .Доколку
општината во 2012 година ја превземе обврската ќе се продолжи со плаќањето
како што е предвидено со договорот.Законски ова е обврска на
граѓаните.Општината ја превзема за 2011 година а во 2012 година доколку не ја
превземе ќе треба секое домаќинство да си плаќа.
Љупчо Кметовски истакна дека смета дека е контрадикторно затоа што
општината има обврска да му плати на Водостопанство кваратлно без разлика
дали работата е завршена.
Ивица Трипуновски истакна дека кога се носеше одлуката за превземање
на обврските за плаќање на воден надомест за одводнување од индивидуални
водокорисници, самите советници кажаа дека доколку Водостопанство не ја
заврши работата не треба да му се плати.Токму тоа е и ставено во Договорот и не
е јасно зошто има недоразбирања.
Марјан Паневски истакна дека доколку обврската не ја превземеше
општината ќе требаше граѓаните да плаќаат.Што ако во таков случај
Водостопанство не ја завршеше работата?Дали граѓаните повторно ќе требаше
да плаќаат?
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Ивица Трипуновски одговори дека доколку граѓаните не го плаќаат
утврдениот надомест обврската паѓа на товар на општината.
Миле Велиновски истакна дека
станува збор за тековна обврска на
годмшно ниво со тоа што Водостопанство има обврска редовно да ги чисти
каналите и да одводнува.Ова се однесува за секоја година и мора да се плаги на
годишно ниво.
Сашо Цветковсш предложи како што беше дискутирано и на седницата на
Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој да се стави
посебна алинеја каде ќе се наведе дека доколку Водостопанство не ја заврши
работата општината нема обврска да плати.
Ивица Трипуновски истакна дека во член 5 став 2 од Договорот е уредено
дека Водостопанство Скопско Поле треба да достави завршна ситуација и
градежен дневник и градежна книга каде се евидентираат сите активности а тие
треба да бидат потврдени од надзорниот орган.
Градоначалникот истакна дека законски плаќањето се врши по површина
како што всушност и беше пресметана цената додека пак во договорот е
н.аведено дека плаќањето ќе се врши според извршената услуга.Треба да се
прави контрола на површината која што се опфаќа во текот на работата за што
Водостопанство треба да доставува извештај за вкупната површина која е
очистена.Затоа предлага во Договорот наместо градежна книга и градежен
дневник да стои надзорниот орган треба да го потврди извештајог за вкупната
површина која е очистена.Согласно тоа плаќањето ќе се врши по заверен
извештај.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Одлуката за измена на одлуката за превземање на обврскиге за плаќање на
воден надомест за одводнување од индивидуални водокорисници бр.07-1704/4 од
28.09.2010 година согласно изнесените забелешки за усогласување со договорот.
Co 12 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Одлуката за измена на
одлуката за превземање на обврските за плаќање на воден надомест за
одводнување од индивидуални водокорисници бр.07-1704/4 од 28.09.2010
годмна.
Претседателот го стави на усвојување Предлог - Договорот за уредување
на меѓусебните обврски во врска превземената обврска за плаќање на воден
надомест за одводнување од индивидуалните водокорисници со изнесената
забелешка.
Co 14 maca ЗА Советот го усвои Предлог-Договорот за уредување на
меѓусебните обврски во врска превземената обврска за плаќање на воден
надомест за одводнување од индивидуалните водокорисници со изнесената
забелешка.
ДВАНАЕСЕТТА ТОЧКА
Преблог - Одлука за основање на Јавно прегппријатие за сгпопаиисување
со слортски објекти "Илинден 2010", н.Илинден
Претседателот отвори расправа по дванаесеттата точка од дневниот ред
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Ивица Трипуновски образложи дека Советот на една од нретходните
седници веќе ја усвои Одлука за основање на Јавно лретпријатие за
стопанисување со спортски објекти "Илинден 2010", н.Илинден, но сега повторно
треба да се усвои затоа што согласно Законот за трговски друштва регистрирање
на претпријатието може да се направи во рок од 3 месеци од донесувањето на
одлуката за основање.Бидејки од донесувањето на одлуката до регистрирањето
поминаа повеќе од 3 месеци беше одбиена пријавата за регистрација.
Сашо Цветковски како Претседател на Комисијата за статут и прописи
истакна дека Предлог - Одлука за основање на Јавно претпријатие за
стопанисување со спортски објекти "Илинден 2010", н.Илинден беше разгледана
од Комисијата и беше дадено позитивно мислење.
Миле Велновски истакна дека има забелешка затоа што одлуката не е
поткрепена со образложение за оправданоста од основање на едно вакво јавно
претпријатие, за начинот на кој ќе се финансира.
Ивица Трипуновски одговори дека како и другите јавни претпријатија ќе се
финансира од основачот, донации, приходи што само ќе ги собере итн.
Миле Велиновски забележи дека нема суштински капацитет со што ќе
располага, со кои спортки објекти ќе управува.Не треба само да се формира јавно
претпријатие кое ќе биде на товар на општината затоа што има многу трошоци за
вработени, за членови на управен и надзорен одбор итн.
Ивица Трипуновски образложи дека доколку се наведат сите објекти само
ќе се ограничиме на оние што ќе бидат наброени а што ќе се случи со оние што
дополнитено ќе се изградат.
Љупчо Кметовски истакна дека во член 1 е наведено кои спортски објекти
се однсоно дека тоа сите спортски објекти на подрачјето на Општина Илинден.Ја
прифаќа оваа идеја да се формира јавно претпријатие затоа што на тој начин ке
има одговорно лице за се што ќе се случува во тие објекти со што ќе се обезбеди
контрола и ќе се ограничат малверазциите што можат да се прават.
Ацо Андевски истакна дека во спортската сала веќе има луѓе кои работат a
спортската сала се дава на користење без надоместок.Вработените и онака и
досега се плаќаа од општината.Објектите веќе се користат од спортските клубови
а со ова претпријатие само ќе се направи рамка за сетоа она што веќе постои
подобро да се уреди.Понатаму ќе се донесе и Статут на претпријатието и се ќе се
уреди.
Воедно, Ацо Андевски праша дали Ивица Трипуновски бидејки е државен
службеник може да биде вршител на должноста ?
Ивица Трипуновски одговори дека не е спротивно на законот бидејки е со
ограничени овластувања за превземање на сите дејствија до регистрирање на
претпријатието а потоа ќе се избере Директор.Мора да стои вршител на должност
по укажување од Централен регистар бидејки законски не постои друга категорија.
Љупчо Бошковски истакна дека се согласува со Ацо Андевски дека треба да
се формира ова јавно претпријатие бидејки и сега има вработени кои се плаќаат a
на овој начин ќе се направи ред во работењето.Треба да се наплаќа за користење
на спортските објекти.
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Сашо Цветковски истакна дека не се дадени доволно аргументи и
информации за одлуката.Ќе беше добро пре да се донесеше одлуката да се
направеше анализа за потребата и претходно Советот да донесеше
заклучок.Спортските објекти и сега опстојуваат и работат со помош на
вработените во општината без вакво претпријатие.Да не се случи потоа како и со
другите јавни претпријатија да нема доволно средтсва да се исплатат членовите
на Управниот и надзорниот одбор.
Градоначалникот истакна дека зарем Управиот и Надзорниот одбор се
формораат само за земаат надоместоци.Трошоците за овие објекти и понатаму
постојат, за вработени, за ел.енергија итн. а нема никакви приходи.Не може за се
што ќе се случи во овие објекти постојано да биде
одговорен
градоначалникот.Затоа и се формира ова јавно претпријатие.Воедно, Законот за
спорт предвидува дел од добивката од игрите на срека да одат на локапно ниво
за развој на спортот со што тие средства би се префрлувале на ова јавно
претпријатие.Доколку добро се менаџира ова јавно претпријатое би било
најпрофитно.
Љупчо Кметовски праша дали ова јавно претпријатие би столанисувало и
со терените на кпубовите.
Градоначалникот одгвори дека опфатени се само спортските објекти на
Општината затоа што сеуште не е докрај уреден статусот со земјиштето кое го
користат кпубовите.
Ацо Андевски исракна дека ова јавно претпријатие треба да функционта но
да нес е случи пренатрупаност на вработени.Сега сите спортски објекти
функционираат но има недоследности затоа што се случувало во спортската сала
да немало никојод вработените, или да се скрши или расипе нешто и сите одат кај
Градоначалникот.На овој начин сето ова би се уредило.
Миле Велиновски изнесе дека иницијативата е добра но со два спортски
објекти не е финансиски издражно.Со добар план и програма за работа и со
досегашните вработени спортките објекги можат да функционираат и без ова
јавно претпријатие.Нека се изградат и другите спортски објекти па потоаќе се види
дали е оправдано да се формира јавно претпријатие.
Валентина Додевска се согласи дека не може да се користи еден спортски
објект а притоа да не се плаќа за него.
Миле Велиновски истакна дека има многу поголеми општини со спортски
објекти
па
сеуште
не
формирале
јавни
претпријатие
за
новно
стопанисување.Доволно е да се направи програма, ценовник односно сеуште
нема потреба од јавно претпријатие.
Градоначалникот истакна дека ќе се намалат тековно оперативните
трошоци со што ќе се зголемат капиталните расходи.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Предлог - Одлукта за основање на Јавно претпријатие за стопанисување со
спортски објекти "Илинден 2010", н.Илинден.
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Co 9 гласа ЗА 2 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Одлукта за
основање на Јавно претпријатие за стопанисување со спортски објекти
"Илинден 2010", н.Илинден.
ТРИНАЕСЕТТА ТОЧКА
ГЈрсдлог - Cmamym на општина Илинден
Претседателот отвори расправа по тринаесетгата точка од дневниот ред.
Сашо Цветковски како Претседател на Комисијата за статут и прописи
истакна дека предлагач на статутот е Комисијата за статут и прописи која даде
позитивно мислење.
Бидејки никој не побара збор Претседателот го стави на усвојување
Предлог- Статутот на општина Илинден
Co 14 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот го усвои Статутот на општина
Илинден

Бидејки дневниот ред беше исцрпен Претседателот ја затвори седницата.
Дваесет и осмата седница на Советот на општииа Илинден заврши во 19.45
часот.

Записникот го водеше
Тања Маневска

Совет на Општина Илинден
Претседател
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