РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА
ИЛИНДЕН

Јв- ш~ 201^гпд.
ЗАПИСНИК
0<3 одржана 29 (дваесет u деветта ) седница на Советот на општина
Илинден
Дваесет и деветтата седница на Советот на општина Илинден се одржа на
ден 24.12.2010 година ( петок ) со почеток во 15.45 часот.
На седницата присуствуваа : Претседателот на Совет - Марјан
Милошевски и членовите на Совет : Љупчо Бошковски, Марјан Паневски, Ацо
Андевски, Марија Станковска, Момчило Најдовски, Валентина Додевска, Сашо
Секуловски, Јовче Ангеловски , Марјан Цветковски , Сашо Цветковски .Виолета
Ваневска, Љупчо Кметовски, Миле Велиновски и Надица Ѓуровска.
На седницата присуствуваа :г-дин Жика Стојановски - Градоначалник на
Општина Илинден, Славица Милошевска - Раководител на Одделение
за
инспекциски надзор-инспекгорат, Ивица Трипуновски-Виш соработник за
нормативно правни работи во Одделение за подршка на Градоначалникот,
нормативно-правни и општи работи, Драган Дејановски - Директор на ЈКП
Илинден, Тони Здравковски -Дирекотор на ЈКП Водовод, Елена Виларова и
Љупчо Велковски -претставници од НВО Интеркултура
За работата на дваесет и деветтата седница Претседателот на Совет го
предложи следниот:
ДНЕВЕН

РЕД

1. Предлог-Одлука за утврдување на надомест за одржување на јавна
чистота;
2. Предлог-Програма за одржување ка јавна чистота на подрачјето на
Општина Илинден за 2011 година;
3. Предлог-Програма
за управување со комунален и друг вид на
неопасен отпад на територија на Општина Илинден за 2011 година;
4. Предлог-Одлука за давање на согласност на Одлуката за усвојување
на Ценовникот на услу™ за одржување на јавната чистота, услугите
во хортикултурата и услугите за чистењето на снегот во зимските
услови бр.02-234/8 од 16.11.2010 година
5. Предлог-Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување
на цена на комунална услуга-одведување ка отпадни води
од
домакинствата на територија на Општмна Илинден бр.02-234/7 од
16.11.2010 година
6. Предлог-Одлука за утврдување
на цена на комунална услугасобирање и транспортирање на комуналниот цврст отпад од
индивидуалните кориеници-домаќикства;
7. Предлог-Одлука за утврдување
на цена на комукалка услугасобирање и транспортирање на комуналниот цврст отпад од правни
субјекти;
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3. Предлог-Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување
на цена на комунална услуга-„снабдување со вода за пиење" на
индивидуални корисници-домаќинства бр.02-229/4
9. Страгија за млади на Општина Илинден за периодот од 2011-2015
година;
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Претседателот предложи деветтата точка да биде разгледана како прва точка од
дневниот ред.
Бидејки никој друг немаше предпози за измена и дополна на дневниот ред
Претседателот го стави на усвојување дневниот ред со преложената измена.
Co 14 гласа ЗА Советот го усвои дневниот ред со предложената измена.
ПРВА ТОЧКА
Сшрагија за млади на Општина Илинден за периодот од 2011-2015 година
Претседателот отвори расправа по првата точка од дневниот ред.
Најнапред се претставија Љупчо Велковски и Елена Виларова.
Љупчо Велковски најнапред ги образложи причините поради кои беше
изготвена оваа стратегија и зошто беше избрана токму Општина Илинден.
Љупчо Велковски истакна дека во 2005 година беше усвоена Националната
стратегија во која е беа предвкдени осум приоритети а еден од тие приоритети е
локапното дејствување на младите односно зголемување на учеството на
младите перку изготвување на локалните стратегии.Со оглед на тоа што како
коалиција учествуваа во изготвувањето на националната стратегија повикани се
да дејствузаат токму на тоа поле-изготвување на локални младински
стратегии.Оваа програма е подржана од CIRA и предвидува донесување на
локални младински стратегии во 10 општини.Кога се вршеше изборот на
општините се гледаше да бидат територијално распоредени низ целата
држава.Во Скопје избрани беа две општини : Кисела Вода и Илинден а останатите
општини се : Тетово, Битола, Прилеп, Кавадарци, Гевгелија, Штип, Радовиш и
Свети Николе.Беа остварени контакти со повеке општини при што некои реагираа
побрзо.Откако беше направена селекција се пристапи кон собирање на
информации на терен како предуслов за изготвување на документот.Се работеше
со фокус групи во кои имаше претставници од политичките подмладоци, студенти,
средношколци, вработени, советници.Потоа беше направен анкетен прашалник на
територија на Општина Илинден.Се изработи и анализа за процесот и
резултатите.Работната група која работеше на изготвувањето на стратегијата ги
даваше потребните насоки а координативниот тим ги средуваа добиените
податоци со цел да се добие документ за наредните 5 години.Од анализата на
сите чекори беа утврдени следните приоритети: невработеност, инфраструктура,
младинско информирање, младински активизам и младинско учество,
волонтерство.За да бите стратегијата реална предвидени се чекори и направени
се цели за кои се развија стратегии за да се реализираат од што на крај се
акциониот план за 2011 година.Стратегиите се развиват секоја година.За дел од
приоритетите направен е акционен план за 2011 година додека пак одредени цели
беа оставени за реалзиација во 2012 или 2013 година.Накратко тоа е процесот
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согласно кој беше изготвена оваа локална стратегија за млади на Општина
Илинден и акциониот план за 2011 г о д и н а . Д с ж о л к у има забелешки или прашања
или потреба од подетално анализирање слободно нека се изнесат.
Бидејки никој од членовите на Совет немаше забелешки ниту прашања
Претседателот на Совет ја стави на усвојување Страгијата за млади на Општина
Илинден за периодот од 2011-2015 година.
Co 14 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Страгијата за млади на
Општика Илинден за периодот од 2011-2015 година.
ВТОРА ТОЧКА
Предлог-Одлука за ушврдување на иадомест за одржување на јаена
чистота
Најнапред Миле Велиновски информираше дека има сознанија дека пред
општинската зграда има група на луѓе па треба некој да ги праша зошто се
собрани.
Ацо Андевски изнесе дека таа група на луѓе треба да има претставник
затоа што доколку се повеќе луѓе не е возможно сите да присуствуваат на
седницата.
Претседателот на Совет истакна дека седниците на советот се јавни и
граѓани можат да присуствуваат, но нема добиено барање дека има
заинтересирани кои сакаат да присуствуваат на седницата според кое би знаел
дека тие луѓе што чекаат сакаат да влезат на седницата на советот.
Миле Велиновски истакна дека дневниот ред за работата на седниците на
Советот не се крие и тоа е нешто со што граѓаните се запознаени.Најверојатно
граѓаните се засегнати од одредени точки од дневниот ред и имаат потреба да го
изнесат своети мислење по истите.
Претседателот на Совет се согласи со изнесеното но истакна дека никој од
граѓаните до почетокот на седницата не пројави интерес ниту пак поднесе барање
за да присуствува на седницата.
Градоначалникот истакна дека ниту до него како градоначалник нема
поднесено барање од ниту еден граѓанин дека сака да присуствува на седницата
на советот и нема сознанија зошто луѓето чекаат пред општинската зграда.
Сашо Цветковски истакна дека не треба да се креваат тензиите.Согласно
Деловникот за работа на Советот секој граѓанин може да присуствува на
седницата на Советот.Предлага да се викнат 3 или 4 претставници од групата на
луѓе за да слушне зошто се присутни и да го изнесат своето мислење.
Љупчо Кметовски истакна дека сите присутни знаат зошто е собрана таа
група на луѓе и затоа не треба никој сега да се крие и да се превземе
одговорност.Смета дека на седницата на советот ког се предлагаше повисока
цена на водата доколку советот ја усвоеше предложената цена немаше да дојде
до оваа ситуација сега.
Миле Велиновски истакна дека ќе даде реплика на изнесеното кога на
дневен ред ке се расправа за одлуката за цената на водата.
Членовите на Советот се согласија на седницата да бидат повикани тројца
претставници од граѓаните.
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Претседателот отвори расправа по Предлог-Одлуката за утврдување на
надомест за одржување на јавна чистота.
Ивица Трипуновски образложи дека утврдувањето на надоместокот за јавна
чистота е уредено согласно член 24 став 2 од Законот за јавна
чистота.Критериумот за утврдување на висината на надоместокот е уреден во
член 3 од одлуката односно висмната на надоместокот се утврдува врз основа на
изграденоста, уреденоста на јавните површини и потребата односно обемот на
одржување на јавна чистота.
Марјан Цветковски забележи дека нелогично е и неприфатлива е висината
на надоместокот да се дели на зони односно треба да биде една цена за јавна
чистота за целата општина а таа цена да биде 30 денари. Воедно не се сложува
ниту со цената за правните субјекти по категории затоа шти во третата категорија
од првата зона надоместокот изнесува 300 денари што смета дека е премногу
затоа што 80% од жителите се вработени во мали и средни претпријатија.Затоа
предлага надоместокот за правните субјекти да биде според категориите во
втората зона односно : 50,100 и 150 денари.
Славица Милошевска образложи дека зонирањето е направено според
динамиката на чистењето односно во првата зона со оглед на тоа дека тука се
опфатени поголемите населени места има потреба да се чисти почесто од
помалите населени места во втората зона.Во однос на правните субјекти во
зависност од загадувањето што тие го прават поделени се во категории и во
зависност од тоа е утврден и над оместокот.Нaјголем надоместок е утврден за
петтата категорија каде влегува тешка и загадувачка индустрија како што ОКТА за
што е утврден надоемсток од 10.000 денари.
Марјан Цветковски истакна дека 80% од правните субјекти отпаѓаат на мали
и средни претпријатија што значи дека најмногу средства ќе се соберат токму од
нив и затоа треба најмногу да се чисти токму кај овие правни субјекти.Затоа смета
дека одлуката е неиздржана.
Сашо Цветковски предложи да се дискутира околу идејата за донесување
на ваков вид на одлука. Имено, со оваа одлука се воведува нов вид на јавна
давачка за граѓаните.Законски е утврдено со законот за јавна чистота но дали во
сите општини се применува.Има недоумица и затоа се поставува прашањето дали
токму на оваа седница треба да се донесе оваа одлука.Дали воопшти има
потреба сега да се утврди овој надоместок кога досега функционираше чистењето
и одржувањето на јавната чистота.
Ивица Трипиновски истакна дека ова обврска е предвидена во законот за
јавна чистота уште од 2008 година и голем дел од општините веќе ја
применуваат.Законодавецот во однос на висината на надоместокот не поставил
ограничување
и оставено е на советот на општината
за висината и
критериумите.Досега овој надоместок го финаксираше општината од сопствениот
буџет.
Драган Дејановски истакна дека Советот претходната година усвои
програма за јавна чистота за 2010 година во која беа предвидени 3 мил.денари за
јавна чистота и во програмата беше утврдено што се треба да направи јавното
претпријатие за одржување на јавата чистота.Тоа значи дека овој надоместок и
досега постоеше но го плаќаше општината на јавното претпријатие а не граѓаните.
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Сашо Цеетковски истакна дека се поставува прашањето врз основа на кои
анализи е дојдено до цена од 60 денари.Токму затоа апелира Советот пред да
усвои одредена одлука да разгледува анализи, да дава препораки, заклучоци
односно Советот да има поголемо учество.
Ивица Трипуновски истакна дека материјалите за работата на Советот се
доставуваат 8 дена пред одржувањето на седницата и секој член на советот има
можност да ги разгледа и да се консултира со вработените во општинската
администрација.
Славица Милошевска истакна дека цената е утврдена врз основа анализа
на другите општини како расходите на јавното претпријатие.
Претставник од граѓаните праша колку средства би се собрале кога цената
на надоместокот би биа 60 денари?
Драган Дејановски истакна дека програмата за чистење е усвоена од
Управниот одбор и во неа се содржани како и колку се чистат наведените
категории во одлуката.Изготвен е и норматив за чистота и анализрано е дека во
просек се потребни 11 вработени за оваа активност.Најголема ставка во
програмата е подигнувањето на растителен отпад од 1200 контејнери годишно
што изнесува вкупно 1 мил.800.000 денари.Може да се каже дека нашите цени и се
најевтино затоа што едно подигнување на контејнерот изнесува 1500
денари.Согласно сите пресметки за реализирање на програмата потребни се 6
мил.денари.Доколку се смета дека нема потреба од ова јавното претпријатие
нема да ја одржува јавната чистота.
Миле Велиновски истакна дека доколку се земе вкупниот број на корисници
- 4200 по цена од 30 денари ќе се добие сума од околу 1.5 мил.денари.
Претставник од граѓаните предложи оваа одлука да не се усвојува во овој
момент затоа што навистина има премногу давачки а голема невработеност и
луѓето немаат довлно средства.
Градоначалникот информираше дека разговараше со лугето кои се собрани
пред општинската зграда и беше дискутирано советниците да одлучат.Граѓаните
кажаа дека членовите на Советот од СДСМ биле запознаени со собирот за што
требало да го известат претседателот на Советот.Целта е да не се врши
зголемување на цените туку да биде во разумни рамки и да се дадат соодветни
аргументи.Од една страна е социјалната сфера но од друга страна доколку
сакаме чиста општина јавното претпријатие мора да функционира.Затоа треба да
се направи баланс.Останува на Советот да одлучи.
Претставник од граѓаните се согласи дека е потребно да имаме чиста
општина меѓутоа побара доклку е можно да се пролонгира усвојувањето на оваа
одлука барем за 5 до 6 месеци.
Марјан Цветковски предложи да се најде компромисно решение и
надоместокот да биде по категориите од втората зона односно 50, 100 и 150
денари.
Ивица Трипуновски истакна дека зонирањето е направено согласно обемот
за одржување на јавната чистота.Во поголемите население места Илинден,
Марино и Кадино фреквенцијата е поголема и поради тоа има поголема потреба
до чистење па затоа се ставени во првата зона.Во Помалите населени места
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потребата за чистење е помала и затоа се ставени во втората зона.Од овој аспект
е направено зонирањето.
Љупчо Кметовски истакна дека и на претходните седници на Советот кога
се расправаше за оваа тема предложи да се воведе обврска во секој двор каде
што не е средено ЈКП да ја превземе обврската да очисти но да наплати за
извршената услуга.Во однос на цената за јавната чистота, општо видување е
дека народот е истрошен а давачките постојано се зголемуваат.Смета дека секој
граѓанин има обврска да плати за да имаме чиста општина но предлага да се
разгледа уште еднаш цената на надоместокот и доколку има можност истата да
се намали.Не се согласува дека треба да се продолжи надоместокот да се плаќа
од буџетот на општината.Затоа ќе ја подржи оваа одлука но уште еднаш да се
разгледа предложената цена.
Марјан Милошевски истакна дека треба да се најде компромис.Но мора да
се мисли и на јавното претпријатие и да не дозволиме од општината да
направиме депонија.Доколку оставиме овој на доместок да продолжи да се плаќа
од буџетот на општината ќе мора да се откажеме од асфалтирање на
улиците.Досега Советот не донел одлука која е толку штетана за граѓаните но
Советот има и одговорност за чиста општина.
Љупчо Кметовски истакна дека како што кажа во својата претходна дискусија ЈКП
треба да им наплаќа на граѓаните кои не ги чистат своите дворови.Смета дека
овој надоместок е обврска на граѓаните и не треба да се плаќа од буџетот на
општината.Со плаќањето на овој надоместок ќе се соберат средства во буџетот и
ќе се асфалтираат улици.
Воедно, Љупчо Кметовски додаде дека и кога се бираа членовите на
Управниот и Надзорниот одбор на ЈКП Илинден, укажа дека треба да се бираат
компетентни луѓе а не партиски што придонесе денес до ситуација токму тие луѓе
да го тужат јавното препријатие поради неплатени надоместоци.Тој како член на
Советот не доага од ниту една политичка партија, независен е и за сите одлуки се
советува со граѓаните и ќе подржи одлука која е добра за граѓаните.
Претставник од граѓаните се согласи дека во Управните и Надзорните
одбори треба да се ставаат луѓе кои се стручни а не луѓе кои имаат интерес
единствено да замат пари.
Миле Велииовски истакна дека во однос на зонирањето советот воопшто
не распрваше и смета дека оваа одлука е избрзана и затоа предлага да се
повлече.
Љупчо Кметовски истакна дека оваа одлука треба да се подржи затоа што е
за доброто на целата општина.
Претставник од граѓаните истакна дека живее непосредно до каналот во н.м
Илинден каде улицата е неасфалтирана и се гази во кал и вода.Затоа се прашува
зошто да го плаќа овој надоместок за јавна чистоа кога никој не се грижи за
асфалитирање на улиците поради што е принуден секојдневно да гази во вода и
кал.
Ацо Андевски истакна дека очигледно е дека се дојде до
недоразбирање.Постојано беше укажувано дека треба да се најде начин да се
помогне на ЈКП Илинден a со овој модел изготвен од стручните служби може да
се дискутира за висината на надоместокот но не и да се пролонгира оваа
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одлука.Не се согласува дека од општината треба да се исплаќаат средства за
јавна чистота на јавното претпријатие, односно јавното претпријатие треба да
работи а граѓаните да плаќаат за извршената услуга.Сите се повикуваат за
доброто на граѓаните па се ослободуваат од надоместокот за фекална
канализација, чистење на каналите итн.Но доколку не се плаќаат давачките на кој
начин би функционирала општината и како
би се граделе
капиталани
објекти,асфалтираат улици исл.Затоа смета дека не треба да се одложи оваа
одлука но советоттреба да најде решение за цената.
Миле Велиновски истакна дека со оваа одлука ги ставаме граѓаните во
нерамноправна положба затоа што повисок недоместок ќе треба да плаќа жител
од Илинден кој гази ви вода и кал.
Ацо Андевски додаде дека ќе се асфалтираат улиците онаму каде што не
се асфалтирани и се каллиливи а не онаму каде што нема потреба.
Љупчо Бошковски изнесе дека членовите на советот се избрани од
граѓаните за да носат одлуки.Во однос на изнесеното мислење на граѓанинот
смета дека беше контрадикторен затоа што од една страна кажа дека улицата е
неасфалтирана и гази во кал и вода а од друга страна одбива да плаќа за јавна
чистота.Доколку сакаме да имаме асфалтирани улици и чиста општина треба да
бидеме свесни дека треба да се плати надоместокот.Доколку се остави на товар
на буџетот на општината повторно нема да има средства да се направат сите
уЛИЦИ.

Марјан Паневски истакна дека се согласува дека треба да имаме чиста
општина и затоа треба да постои овој надоместок но дали може да се оди со
пониска цена или пак со пониска цена нема да се псжријат сите трошоци на
претпријатието.
Драган Дејановски истакна дека оваа одлука е поврзана со гтрограмата за
јавна чистота која советот ја усвои.Доколку се оди со една цена од 30 ден.ќе се
добијат 1 мил.440.000 денари додека пак остатокот од средствата кои се потребни
за реализирање на програмата повторно че треба да ги субвенционира
општината.
Марјан Паневски додаде дека тоа значи дека предложените цени во
одлуката се реални според направените пресметки на ЈКП.
Сашо Секуловски истакна дека смета јавното претпријатие неправилно
работи.Кога истото започна со работа започна со еден камион и многу повеќе се
работеше во тој период во споредба со сега.Доколку ЈКП не знае да работи не ни
треба да работи.Смета дека е подобро да работи како во приватниот сектор, секој
треба да плати за извршената услуга.Има своја фирма и никој не прашува дали
има или нема да ги плати давачките.
Марјан Милошевски истакна дека сите се сложуваат дека треба да имамме чиста
општина.Има изготвено програма за јавна чистота и предложена цена за
услугага.До минатат година, овој надоместок се финансираше од буџетот на
општината но сега треба да се најде компромисно решение и да се излезе во
пресрет и на граѓаните и на јавното претпријатие.Затоа предлага, да се земе во
предвид предлогот на Марјан Цветковски односно за сите физички лица
надоместокот да изнесува 30 денари, а за правните лица да се земат категориите
од втората зона односно да изнесува: 50, 100 и 150 денари и доколку се согласува
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Градоначалникот остатокот од средствата предвидени со програмата за јавна
чистота а кои се неопходни за реализација на програмата да се субвенциојнираат
од буџетот на Општината.Но кај овој предлог треба да се прифати ризикот дека
општината нема да биде во можност да ги асфалтира сите улици.
Градоначалникот образложи дека беа опфатени повеќе форми на
финансирање.Доколку одреден надоместок на се финансира од граѓаните ќе се
бараат други начини на финансирање.Доколку Советот донесе одлука јавното
претпријатие да се субвенционира од страна на општината тоа значи да се
откажеме од асфалтирање на одредени улици.Во иднина се размислува и за јавно
приватно партнерство.Сепак, општината е одговорна за јавната чистота.Во
претходните две години граѓаните беа ослободени од овој надоместок и
општината го плаќаше надоместокот за јавна чистота на јавното лретпријатие a
граѓаните воопшто не ни беа запознаени со тоа.Со оваа одлука не се зголемува
надоместокот за јавна чистота туку се дадени реалните вредности.Не се
согласува со предлогот дека треба да има една зона со пониски цени.Сепа каква
одлука и да усвои Советот , Градоначалникот потоа треба да даде согласност на
истата со тоа што треба да го потпише нејзиното објавување во службениот
гласник на опшгииата.
Марјан Паневски предложи цената надоместокот за јавна чистота за
физичките лица да се намали во двете зони и да изнесува : 40 денари за прва
зона и 20 денари за втора зона.
Марјан Милошевски предложи бидејки за првпат се оптоваруваат граѓаните
со ваков вид на надоместок да не се оди со зонирање односно да се утврди сапло
една цена за сите населени места.
Марјан Паневски изнесе дека се согласува со зонирањето затоа што и
според фреквенцијата на автобусите и загадувањето што се прави не е исто да се
живее во Илинден и во пооддалечените населени места како што се Текија,
Дељадровци и сл.
Миле Велиновски истакна дека во било кој предлог да се даде одлуката
нема да ја подржи затоа што смета дека е избрзана.Погрешно се постапи затоа
што прво се однесе буџетот па потоа програмата.
Љупчо Кметовски изнесе дека во овој случај исто се постапува како кога се
усвојуваше цеиата на водата.Доколку сакаме да одиме напред треба да бидеме
реални.Директорот на ЈКП Илинден кажа дека дадената цена согласно
направената пресметка ќе ги покрие трошоците и ќе се релизира програмата без
да се оди на товар на општината.Доколку се оди на товар на општината не треба
потоа постојано да се бара асфалтирање на улици, штедливи светилки исл.
Миле Велиновски праша дали воопшто е пресметано колку сите овие
зголемувања на давачките и воведувањето на нови би ги чинело граѓаните.Затоа
смета дека треба да се одложат барем за месеците јануари и февруари.Не е
коректно тоа што на 24 декември се носат одлуките а веќе во јануари ќе се
испорачаат новите сметки.
Градоначалникот истакна дека фискалната година започнува од 01.01 до
31.12.2011 година а планот за наредната година се прави во декември.
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Марјан Цветковски истакна дека досега со вкупно 3 мил.денари кои ги
субвенционирала општината се одржувала јавната чистота.Смета дека во
одлуката треба да има една цена за сите населени места и една категорија.
Претседателот на Совет истакна дека со оглед на тоа дека беа изнесени
повеќе дискусии за предлогот да нема зонирање и да биде воведена една цена
од 30 денари за сите населени места ќе се стави на гласање овој предлог и
предлог одлуката во дадениот текст.
Претседателот на Советја стави на поединечно гласање Предлог-Одлуката
за утврдување на надомест за одржување на јавна чистота во предложениот
текст.
Членовите на Советот глзсаа :
Марјан Милошевски - воздржан
Љупчо Бошковки- за
Виолета Ваневска- за
Марјан Паневски — за
Ацо Андевски — за
Надица Ѓуровска- за
Валентина Додевска-за
Миле Велиновски-против
Сашо Цветковски-против
Марија Станковска-против
Момчило Најдовски-против
Љупчо Кметовски-за
Сашо Секуловски-против
Јовче Ангеловоки-за
Марјан Цветковсжи-против
Согласко поединечното гласање на членовите на Советот, со 8 гласа ЗА, 6
ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Одлуката за утврдуванзе на
надомест за одржување на јавка чистота во предложениот текст во
предложениот текст.
ТРЕТА ТОЧКА
Предлог-Програма
за одржување на јавна чистота на подрачјето иа
Општина Илииден за 2011 година
Претседателот отвори расправа по третата точка од дневниот ред.
Славица Милошевска во своето образложение изнесе дека со програмата е
уреден видот и обемот на работите коие се опфатени, динамиката и начинот на
извршување на работите, локации на поставеност на контејнерите, финансирање
на програмата, цели на програмата, извршители и надзор.
Љупчо Кметовски истакна дека во програмата се е добро образложено.Во
однос на локациите на поставеност на контејнерите смета дека онаму каде што
најмногу се фрла сметот тоа се критичните локации каде треба да има поставено
контејнери.
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Бидејки никој друг не гшбара збор Претседателот ја стави на усвојување
Предлог-Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина
Илинден за 2011 година.
Co 9 гласа ЗА, 5 ПРОТИВ и 1ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Програмата
за одржување на јавна чистота ка подрачјето на Општина Илинден за 2011
година.
ЧЕТВРТА ТОЧКА
Предлог-Програма за упраеување со комуиален u друг вид на иеопасеп
отпад на mepumopija на Општина Илииден за 2011 година
Претседателот отвори расправа по четвртата точка од дневниот ред.
Славица Милошевска образложи дека како и претходната точка, станува
збор за програма во која е уреден видот и обемот на работите коие се опфатени,
динамиката и начинот на извршување на работите, локации на поставеност на
контејнерите, фииансирање на програмата, цели на програмата, извршители и
надзор.Се изготвуваат две програми поради различниот законски основ односно
донесувањето на Програмата за одржување на јавна чистота е предвидено со
Законот за јавна чистота додека пак изготвувањето на програма за управување со
комунален и друг вид на неопасен отпад е утврдено во Законот за управување со
отпад, Законот за животна средина и Законот за комунални дејности.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Предлог-Програмата за управување со комунален и друг вид на неопасен отпад
на територија на Општина Илинден за 2011 година.
Co 8 гласа ЗА, 5 ПРОТИВ, и 1 ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Програмата
за управуванзе со комунален и друг вид на неопасен отпад ка територија на
Општина Илинден за 2011 година.
ПЕТТА ТОЧКА
Предлог-Одлуна за давање иа согласност на Одлуката за усвојување на
Ценовникот на услуги за одржување на јавната чистота, услугите ео
хортикултурата и услугите за чистењето на снегот ео зимските услови
бр.02-234/8 од 16.11.2010 година
Претседателот отвори расправа по петтата точка од дневниот ред.
Драган Дејановски истакна дека станува збор за ценовникот на услугите кои
ги врши јавното претпријатие.Цените се прсметани според потребите на јавното
претпријатие и споредбено со град Скопје се нешто пониски.
Момчило Нјадовски праша во делот -чистење на снег во зимски услови што
значи приправност на возило за чистење на снег.Дали се работи за возило на
ЈКП?
Драган Дејановски образложи дека цената за тендерирање на возило
изнесува 200.000-300.000 месечно без работен час. Беше распишан тендер за
јавна набавка на две специјални возила за посипување сол но ниту еден понудвач
не подигна тендерска документација.
Момчило Најдовски праша дали во пресметаните 200.000 за изнајмување
на возило е пресметан и работниот час?
Драган Дејановски одговори дека тоа е цена без пресметан работен час. '
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Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Предлог-Одлуката за давање на согласност на Одлуката за у с в о ј у в а њ е на
Ценовникот
на услуги за одржување на јавната чистота, услугите во
хортикултурата и услугите за чистењето на снегот во зимските услови бр.02-234/8
од 16.11.2010 година.
Co 8 гласа ЗА, 5 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Одлуката за
давање на согласност на Одлуката за усвојување на Ценовникот на услуги
за одржување на јавната чистота, услугите во хортикултурата и услугите за
чистењето на снегот во зимските услови бр.02-234/8 од 16.11.2010 година.
ШЕСТА ТОЧКА
Предлог-Одлука за даваље на согласност на Одлуката за утврдување на
цеиа на комунална услуга-одвебување на отпадни води од домакинствата
иа територија на Општина Илинден бр.02-234/7 од 16.11.2010 година
Претседателот отвори расправа по шестата точка од дневниот ред.
Драган Дејановски истакна дека по донесувањето на одлука од страна на
советот на општината да се даде на управување и стопанисување на ЈКП
Илинден објект - Канализационен систем за прифаќање и третман на отпадни
води на подрачјето на Општина Илинден - Припадна површина 2
беше
направена пресметка за цената на услугата при што беше добиена цена од 9.52
за мЗ без ДДВ.
Миле Велиновски истакна дека според пресметката во дадената кубикажа
од старт ќе се оди со загуби .
Драган Дејановски истакна дека пресметката беше правена да нема загуба
но да биде со 0 добивка.
Миле Велиновски истакна дека доколк^' се покачи струјата автоматски и ке
отиде во загуба.
Сашо Цветковски праша дали оваа комунална услуга ќе биде наплатувана
од сите жители или само од оние кои што имаат приклучок кон канализациониот
систем?
Драган Дејановски одговори дека овој надоместок имаат обврска да го
плаќаат оние жители кои се приклучени кон канализациониот систем.
Љупчо Бошковски истакна дека при пресметката на цената е дадена 100%
нааплата.Што ако не се реализира наплатата во толкав процент?
Марјан Милошевски изнесе дека секогаш кога се прави пресметка на цена
се предвидува 100% наплата.Но дали е можеби подобро наплатата да ја врши
ЈКП Водовод?
Драган Дејановски
образложи дека има предвидени и сектор за
канализација, инкасанти и ќе се доставуваат и сметките за ѓубре.Ќе се види со
ЈКП Водовод кој е подобар начин за доставување на сметките.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Предлог-Одлуката за давање на согласност на Одлуката за утврдување на цена
на комунална услуга-одведување на отпадни води
од домакинствата на
територија на Општина Илинден бр.02-234/7 од 16.11.2010 година.
Co 12 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Одлуката за давање
на согласкост на Одлуката за утврдување на цена ка комукална услуѓа11

одведување на отпадки води од домакинствата на територија на Општина
Илинден бр.02-234/7 од 16.11.2010 година.
СЕДМА ТОЧКА
Предлог-Облука за утврдувгње на цена на комунална услуга-собирање и
транспортирање на комуналниот цзрст отпад од индивибуалните
иор исници-домаќинства
Претседателот отвори расправа по седмата точка од дневниот ред.
Драган Дејановски образложи дека врз основа на трошоците на ЈКП
направена е калкулација и добиена е цена од 221 денари.Споредено со
претходните години ова е најниска цена затоа што во 2005 цената беше 309
денари, во 2006- 258 денари, од 2008-211денари а потоа се зголеми на 373
денари.
Јовче Ангеловски праша дали со оваа цена од 221 денари ќе се покријат
трошоците, затоа што предложената цена од. страна на Директорот на ЈКП
Илинден била 280 денари меѓутоа Управниот одбор ја намалил и усвоил цена-од
221 денари.
Драган Дејановски одговори дека според првата пресметка целиот смет
требаше да се носи во Дрисла но потоа беше да се врши претовар тука и тој
начин ќе се покријат трошоците.
Јовче Ангеловски истакна да не се случи потоа во март да се предложи
нова цена затоа што нема да можат да се покријат трошоците со оваа цена.
Драган Дејановски истакиа дека направена е калкулација и добиена е таа
цена.
Миле Велиновски праша на што се должи зголемувањето на цената?3а
судски решенија биле платени 7 мил.денари и повторно има добивка.
Драган Дејановски изнесе дека досега општината ги собираше парите за
сметот а на ЈКП беа префрлувани 1 мил.250.000 денари што изнесува 300,00
деиари месечно по корисник.
Миле Велиновски изнесе дека сепак сметката за смет за граѓаните ќе биде
поголема.Се прашува зошто доколку има средства да се покријат трошоци за
судски ретенија во износ од 7 мил.денари и притоа се работи ренатбилно.има
потреба да се зголеми цената за собирање на сметот.Дали тие 7,5 мил.денари ги
плати општината од оние 4 мил.денари со кои беше субвенционирано јавното
претпријатие.
Драган Дејановски одговори дека претходно наплатата ја вршеше
општината по цена од 175 денари месечно а остатокот беа субвенционирани од
општината.Доколку
трошоците за судски решенија биче платени од
субвенционираните 4 мил.денари произлгува дека недостасуваат уште 3
мил.денари.Сега обврската ја превзема ЈКП и со редовно пуштање на опомени
нема да се дозволи да останат ненаплатени долгови.
Миле Велиновски праша зошти има потреба од зголемување на цената за
45 денари?
Драган Дејановски одговори дека пред се жителите на општината ќе добијат
асфалтирани улици затоа што средствата кои беа префрлувани на ЈКП за оваа
намена сега ке се искористат за улици.
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Градоначалникот истакна дека ако го земеме како пример Јурумлери и
Идризово цената таму изнесува 286 денари што значи дека споредено со другите
нашите жители ке плаќаат помалку иако би требало да бидеме изедначени во
регионот.ЈП Комунална хигиена во Идризово пресметала цена од 286 денари со
само 5 контејнери а ние повторно одиме со пониска цена.Сепак станува збор за
менаџирање на јавното претпријатие затоа што треба добро да се менаџира , да
се наога работа за да се има добивка.
Сашо Секуловски изнесе дека не се согласува со таквата споредба затоа
што има разлика мегу селска и градска општина.Смета дека со цена од
претпријатието би опстанапо и со цена од 175 денари дури и ако вработените не
доагаат на работа затоа што има многу трошоци за вработени.Истото се однесува
и на ЈКП Водовод.Во рамките на неговата политичка партија правени се
калкулации кои покажуваат дека претпријатието би работело со цена од 175
денари а воедно би имало средства за покачување од 20% за вработените.Дури
Директорот на јавното претпријатие да не доага на работа 2 месеци повторно ЈКП
би функционирало со цена за сметот од 175 денари.
Љупчо Бошковски истакна дека народот требаше да биде известен дека е
ослободен од целиот надоместок за смет затоа што дел од тоа го
субвенционираше општината.
Миле Велиновски истакна дека смета дека не е погоден моментот на
зголемување на цената на сметот во услови кога народот се соочува со голема
немаштија а од руга страна постојано се зголемуваат другите цени.Ќе ги
револтираме грааганите и ќе предизвикаме непослушност.
Сашо Секуловски истакна дека вмро-дпмне како политичка партија треба да
му помогне на народот.
Љупчо Кметовски истакна дека камо македонскиот народ да беше
агресивен иа да даваше отпор на сите работи што му се случуваат.Но за жал
македонскиот народ е многу мирен народ.
Миле Велиновски истакна дека смета дека не треба да се зголемува цената
на сметот и треба остане старата цена од 175 денари.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Предлог-Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга-собирање и
транспортирање на комуналниот цврст отпад од индивидуалните корисницидомаќинства.
Co 8 гласа ЗА, 5 ПРОТИВ и 2 ВОЗДРЖАНИ Советот ја усвои Одлуката
за утврдување на цена на комунална услуга-собирање и транспортирање на
комуналниот цврст отпад од индивидуалните корисници-домаќинства.
ОСМА ТОЧКА
Предлог-Одлука за утврдување на цена на комунална услуга-собирање и
транспортирање на комунапниот цврст отпад од правни субјекти
Ивица Трипуновски образложи дека кај оваа одлука во споредба со
претходната Советот ја утврдува цената затоа што цената на Управниот одбор се
разликува од предложената цена каде е направено зонирање.
Драган Дејановски образложи дека во одлуката на управниот одбор
правните субјекти се поделени во три категории со цена од : 250 денари за прва
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категорија, 350 денари за втора категорија и 450 денари за трета категорија.Во
предложената одлука ставени се три категории за зона 1 и зона 2 за правни
субјекти до 80м2.Кај правните субјекти над 80м2 цената е утврдена во зависност
од тоа дали контејнерот е со капацитет од 1.1 мЗ или 5.1 мЗ.
Марјан Цветковски истакна дека не се согласува со оваа одлука односно да
се прави разлика мегу правните субјекти во однос на тоа каде се
наогаат.Согласно законот за трговски друштва може да се прави разлика меѓу
правните субјекти во зависност од тоа дали се регистрирани како доо, дооел,
трговец поединец, акциоенрско друштво итн.
Миле Велиновски истакна дека се согласува со Марјан Цветковски, и не се
согласува со начинот на кој е направено зонирањето.Смета дека многу се високи
цените.
Драган Дејановски изнесе дека како споредба во Град Скопје цената за
собирање на сметот за последната категорија изнесува 900 денари.
Ивица Трипуновски истакна дека како што кажа на почетокот во овој случај
Советот на дава согласност на одлуката на управниот одбор туку ја утврдува
цената.Предложената одлука се разликува од одлуката на Управниот одбор во
делот на зонирањето.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Предлог-Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга-собирање и
транспортирање на комуналниот цврст отпад од правни субјекти.
Co 7 гласа ПРОТИВ, 5 ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот неја усвои ПредлогОдлуката за утврдување
на цена на комукална услуга-собирање и
транспортирање на комуналниот цврст отпад од правни субјекти.
ДЕВЕТТА ТОЧКА
Преблог-Облука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на
цеиа на комунална услуга-,,снабдување со вода за пизњз" на индивидуални
корисници-домаќинства бр.02-229/4
Претседателот отвори расправа по деветтата точка од дневниот ред.
Тонм Здравковски во своето образложение изнесе дека
предлага
зголемување на цената на водата како резултат на
нестабилниот
водоснабдителен систем што оредизвикува доста дефекти, скапото одржување,
пумпите трошат голема количина на електрична енергија што доведува до тоа
дистрибуирањето на водата до секое домаќинство да чини навистина скапо.Целта
е да се обезбеди континуитет во снабдувањето со вода.
Миле Велиновски праша зошто има намалување на фактурираната вода кај
правните лица?
Тони Здравковски одговори дека голем потрошувач беше Центарот за обука
што оваа година се намали.
Миле Велиновски истакна дека доколкку се види колку е пласирано вода
аколку фактурирано
ќе се види дека има 45 % загуби со цена од 20
денари.Имено, испорачани се 986.322 а фактурурани се 684.000 што значи дека
споредено со лани кога според завршната сметка загубата беше 46% сега
загубите се 45%.Што значи дека има дигресија во однос на фактурирањето на
водата.Во развојните програми можеше да се види дека не се предвидеНи
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средства за проширување на водоводната мрежа за што треба да се дискутира со
Градоначалникот.Доколку се на физички лица се фактурира 700.000 а на правните
лица 150.000 воопшто нема потреба од зголемување на цената на водата.
Тони Здравковски истакна дека не може да се предвцди потрошувачката
на водата од страна на правните субјекти, иако секако дека во прилог на
претпријатието да има поголема потрошувачка со што би имало и поголемо
фактурирање на водата.
Миле Велиновски истакна дека и покрај тоа што има уредување на
градежно земјиште не се вложуваат средства за нова водоводна линија.
Градоначалникот праша од каде би требало да се соберат средства за
уредување на градежното земјиште.Одржувањето на водоводниот систем има
трошоци кои мора да се покријат.
Миле Велиновски истакна дека меѓу другите придобивки од зголемувањето
на цената на водата е и проширување на воодводниот систем.Како проблем со кој
се соочува ЈКП Воодвод е и фактурираната вода од ОКТА а малата наплата од
Миладиновци и Бујковци.Советот не доби информација до каде е решавањето на
проблемот со наплатата на водата во Миладиновци и Бујковци.
Тони Здравковски истакна дека акцијата има резултати, трошоците таму се
намалени и ќе биде доставена информација до советот.
Градоначалникот истакна дека за уредување на просторот плаќа
инвеститорот и тоа се приходи на јавното претпријатие.
Сашо Цветковски истакна дали можеби треба да се оди со повисок степен
на уреденост на градежното земјиште.
Миле Велиновски истакна дека доколку се остане со фактурирана вода на
минатогодишното ниво и доколку се намали загубата нема потреба од
зголемување на цената на водата.
Сашо Секуловски праша што ќе се случи доколку домаќинставата ги
уклучат хидрофорите поради скапата вода.
Градоначалникот истакна дека воодводниот сиситем е многу поефтин и
затоа сите го користат во споредба со хидрофорите каде се троши многу
ел.енергија.Се додека граѓаните си дозволуваат да трошат големи количини на
вода за полевање на градините и миење на дворовите значи дека цената не е
висока.
Тони Здравковски изнесе дека се согласува со мислењето на
Градоначалникот.Имено, граѓаните трошат големи количинио вода за миење на
дворовите и поење на стоката.Како јавно претпријатие тие не работат за да
стимулираат потрошувачка.
Миле Велиновски изнесе дека загубите произлегуваат и од тоа што не ја
наплаќаат потрошената вода од страна на спортските објекти, верките објекти и
сл. со што потрошувачите се ставаат во нееднаква положба.
Тони Здравковски изнесе дека останува или да се наллати таа вода или да
се субвенционира од општината.
Градоначалникот истакна дека мора да се мери целата потрошена вода и
истата секој мора ја плати.Не може некој да се субвенционира.Може да се
предвиди ослободување само со одлука на Советот.Токму кај овие објекти се
најголемите загуби, на
пример Ајватовци е бајголем потрошувач ' a
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неплаќач.Доколку сме ригорозни кон граѓаните мора да се воведе и поголема
контрола.Во рамките на своите надлежности ќе прави погилеми контроли кон
јавните претпријатија пред се со извештаи за своето работење.Доколку во
натамошниот период се покаже точна изнесената теза на членот на Совет Миле
Велиновски, цената на водата може во иднина и да се намали.
Миле Велиновски истакна дека доколку сите се вклучат рамномерно во
плаќањето на водата и нема никавки ослободувања, нема да има потреба од
зголемување на цената на водата.Да се остави простор да се виид како ќе биде
во наредниот период.Во овој момент цената е превисока.Не треба само да
правиме споредби со другите.Доколку сите субјекти се воведат во системот,
доколку се шреши проблемот со ОКТА и наплатата во населените места
Миладиновци и Бујковци, се воведе систем на засилена контрола над работата на
јавното претпријатие, нема да има потреба од зголемување на цената.Предлага
цената да остане 20 денари.
Сашо Секуловски предложи цената даа биде 15 денари.
Марјан Милошевски истакна дека смета дека досегашната цена на водата е
прениска и има простор за зголемување на цената.
Бидејки никој друг не побара збор Претседателот ја стави на усвојување
Предлог-Одлуката за давање на согласност на Одлуката за утврдување на цена
на комунална услуга-„снабдување со вода за пиење" на индивидуални корисницидомаќинства бр.02-229/4.
Co 8 гласа ЗА, 5 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот ја усвои Одлуката за
давање на согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална
услуга-„снабдување со вода за пиење" на индивидуалки корисницидомаќмкства бр.02-229/4.
Дневниот ред е исцрпен и Претседателот ја затвори седницата.
Дваесет и деветтата седница на Советот на општина Илинден заврши во
19.25 часот.

Записникот го водеше
Тања Маневска

Совет на Општина Илинден
Претседател
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