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Од 27-та (вонредна) Седница на Советот на Општина Лозово одржана наШГ
25.01.2011година во 15:30 час во просториите на Општината
Co Седницата претседаваше Претседателот на Совет на Општина Лозово
Ѓорги Атанасовски.
На Седницата присуствуваше
Цветковски

:Градоначалникот

на Општина

Лозово-Орце

Претседателот на Советот го утврди бројот на присутните членови, на
Советот на Општина Лозово, нивниот број е вкупно 9 присутни,при што
констатираше дека се присутни сите Советници на Совет на Општина Лозово.
Претседателот насовет на Општина Лозово го прочита следниов :

Дневен ред:
Точка 1
Информација за начинот на обезбедување на финансиски средства потребни
за изградба на пречистителна станица за Општина Лозово која е дел од ХС
Злетовица.
Претседателот на Совет на Општина Лозово ,збор му даде на Градоначалникот
на Општина Лозово Орце Цветковски во своето излагање наведе:Почитувани
Советници на оваа 27.(вонредна)Седница на Совет на Општина Лозово Be повикав да
го разгледате начинот на обезбедување на финансиски сретства за изградба на
прочистителната станица за вода на пиење на Општина Лозово кој е дел од Х.С
Злетовица ,при што потребно е да донесете Вие почитувани Советници О Д Л У К A
За начин на обезбедување финансиски средства за изградба на постројќи за
пречистување вода за пиење за Општина Лозово која е дел од Х.С Злетовица.Од
страна на Министерството за финансии доставен е следниов предлог :за изградба на
сопствена ППВ потребна е иницијатива од 563.000,оо евра ,бидејќи Лозово може да
обезбеди до околу 500.000,оо евра.при што се препорачува Лозово да ја одбере
втората варијанта за приклучување кон ППВ на Свети Николе ,за што се потребни
517.000,оо евра .Лозово има можност да ги обезбеди средствата од следните извори:
-На располагање има 217.050,оо евра неповратни сретства од ЕИБ
-Може да се задолжи за околу 100.000,оо евра ,за што на располагање се преостанати
средства од заемот од Џајка ,а средствата нудат и домашни деловни банки.
-за преостанатите околу 180.000,оо евра може да аплицира кај холандската
програма за делумни финансирање на инвестиција со донација .

ОРИО

Ова е предлог од Министерство за финансии Вие е потребно да одлучите.
Претседателот на Совет на Општина Лозово,збор им даде на Ристенка
Јовановска.Душан Ѓоргиев и Васил Јовановски кои имаа сличен став и размислување

дека оваа понуда не смее Општина Лозово да ја пропушти, да се најде начин како да
се обезбедат финансиски сретства да го реализираме овој проект за прочистителна
станица за прочистување на водата за пиење, да видиме ние колку сме во можност да
обезбедиме финансиски средства ,колку ни недостасуваат , и колку ни се потребни да
позајмеме финансиски средства, при што да се надеваме дека може Владата на
Република Македонија
да ни помогне при
обезбедување на
финансиски за
реализација на овој проект .
Претседателот на Совет на Општина Лозово збор му даде на Градоначалникот на
Општина Лозово,Орце Цветковски при што наведе:Почитувани Советници јас ќе Ви
предложам нешто, по тој предлог изјаснете се со гласање.Мојот предло е за изградба
на Сопствена прочестителна станица во Лозово.
1) Средствата од ЕИБ во изност од 217.050,оо евра ,ги има на располагање за
изградба на водовот во Лозово.
2) Можноста од 100.000,оо евра од заемот од Џајка ги прифаќа за таа намена.
3) Општина Лозово може да обезбеди финансиски средства во изност од
55.000,оо евра.
4) За преостанатиот изност од 190.000,оо евра не сме во можност да
аплицираме кај холандската ОРИО програма .бидејќи е мал износот, не сме во
можност да обезбедиме кредит од било која банка.
Бараме од Вас за овие сретства да ни изнајдете начин .односно да ни
обезбедите долгорочен кредит ,со кои би ја задолжите Општина Лозово, истиот
да го отплаќа.
Доколку не најдете решение за овој износ од 190.000,оо евра ние не можеме
проектот да го завршиме во целост,како и да ги обезбедиме трошоците за одржување
кои годишно изнесуваат 33.522,оо евра и истиот нама да има одржливост на
системот кој би се градел.
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Претседателот им се обрати на присутните советници дали некој од Вас бара
збор, бидејќи никој не бара збор, сметам дека дневниот ред за оваа седница во
целост е исцрпен.
Петседателот
на Совет на Општина Лозово
Седницата започна во 15:30 часот,а заврши во 17:30 часот.
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