ЗАПИСНИК

Од одржаната четириесет и трета седпица на Советот на Општина Куманово.
Седницата се одржа на 17 март 2011 година, во кружната сала на зградата на
поранешните општествено - политички организации, со почеток во 10°° часот.
На седницата присуствуваа сите члекови на Советот, освен советниците Горан
Стојковиќ и Уљуси Беќири.
Покрај

советниците,

на

седницата

присуствуваа

и: Градоначалникот

на

Општина Куманово, Зоран Дамјановски, Секретарот на Општината Оливер Спасовски,
раководителот на Секторот за поддршка на Градоначалникот и Советот на Општината,
информирање и односи со јавноста, Сунај Мустафа, раководителот на Секторот за
образование, Миле Стојменовиќ, ракозодителот на Секторот за администрирање на
приходи, стратешко планирање, Л Е Р и информатичка технологија, Зоран Павловски,,
раководителот на Секторот за правни

работи, имогно правни

и општи

работи,

Методија Бојковски, раководителот на Секторот за урбанизам , комунални дејности и
заштита на животната средина

и природата, Лидија Ланг-Спасовскѕ.

помошник

раководителот на овој Сектор, Момчило Јовановски, раковсдителот на Секторог за
култура, спорт, социјална заштита, заштита на деца и здраствена заштита, Жико
Крстевски, раководителот на Секторот за инспекциски надзор, Вера

Лазаревска,

раководителот

Алексовска,

на

Секторот

за

внагрешна

реризија,

Валентина

раководителот на раководителот на Одделението за поддршка на Совегот, Десанка
Стошевска, помладиот
Светислав

Јовановски,

соработник
помладите

во

Одделението

референти

во

за

поддршка

Секторот

за

на

Советот,

поддрцЈка

на

Градоначалникот и Советот, Виктор Илиевски и Мирослав Ѓорѓевиќ , директорот на ЈП
„Чистота и зеленило", Сашо Петрушевски, директорот на ЈП „Куманово

Паркинг",

Трајче Трајковски, директорот на ЈП ,,Пазаришта", Фадиљ Шабани, директорог на ЈП
„Водовод",
Мирчевски,

Виктор

Божиновски,

претставници

на

д и р е к л рот
ОБСЕ,

на

ЈП

претставници

„Куманово-гас',
на

средствата

К^змчил:.
за

јавно

информирање и претставници на граѓани.
Седницата ја отвори и со неа раководеше претседателот на Советот Виктор
Цветковски кој за работа на седницата го предложи дневниот ред доставен со
поканата, со дополнување со уште една тсчка Верификација на мандат на "лен нз
Советот како прва точка, и како втора точка Советнички прашања.
За работа на седницата со 2 6 гласа „ЗА" се усвои следниот

Дневег ред

1. Верификација на мандат на член на Советот наОпштина Куманово
2. Советнички прашања.
По првата точка од дневниот ред - Верификација на мандат на член на Советот на
Општина

Куманово,

претседателот

на

Советот

одреди

кратка

пауза

а

да

mow

Верификационата Комисија да се состане и да го поднесе својот Извештај.
По паузата, претседателот на Верификационата Комисија, Владимир

Павловски

поднесе Извештај од Комисијата со предлог Советот да изврши зерификација на ма-;да г о г
на членот на Советот, Бране Петрушевски.
Извештајот од Верификационата комисија се усвои со 2 6 гласа "ЗА" и 1 " В О З Д Р Ж А Н "
глас.
Одлуката за верификација на мандатот на членот на Советот, Бране Петрушевски се
усвои со 25 гласа „ЗА" и 1 глас „ВОЗДРЖАН", по што истиот даде и потпиша Свечена изјава.
Претседателот на Советот му го честига мандатот на новоизбраниот совстник.
Миле

Јакимовски,

процедурално,

побара

од

претседателот

на

Советот

обезбедување на услови за работа на Советст.
По втората точка од дневниот ред - ( оветнички прашања, претседателот на Сове^ог
предложи советниците да поставуваат по две усмени и по три писмени прашања.
Овој предлог се усвои со 27 гласа "ЗА",
Советнички прашања поставија совет^иците:
Бранко Арсовски, го постави следните прашања:
1. До каде е постапката и кога би отпочнала реализација на

Проектот за

изградба на канализациона мрем<а во рурални средини, особено во селата Романовце,
Агино Село и Брзак.?
2. За реконструкција на патот село Војник до село Клечовце, Дали има

можносг

оваа или наредната година да се реконструира овој пат и улица т а 4 во населбатз
Карпош?

Ha третотто прашање побара писмен одговор а тоа е: Дали се планира оваа
година да се реконструира патот од Агино Село до селото Брзак?
Одговор на првите две прашања даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.
Бранко Арсовски

побара

дополнителен

одговор

за

првото

прашање

за

канализациските системи во селата Лопате, Горно Којнаре и Речица.
Фериз Дервиши ги постави следните прашања:
1. Прашањето е упатено до Секретарот на Општината Оливер Спасовски a се
однесува во врска со водоводот во село Романовце, дали постои можност да се
превземе од страна на Општината и да се застапува пред судските органи во дело т на
наплатата на сметките за вода?
2. Дали има можност Градоначалникот да ги замени столчињата во ов ia сала
бидејќи се многу стари со што би се подобриле условите за работг?
На

првото

дополнителен

прашање

одговор

на

одговор
првото

даде

како

Секретарот

и одговор

на

Оливер
второто

Спасовски,
прашање

a

даде

Градоначалникот Зоран Дамјановски.
Стефан Трајановски, ги постави следните прашања:
1. До кога Градоначалникот ќе опстојува на позиција 51% бо корист на
Општината за стратешкиот партнер на ЈП „Куманово гас"?
2. Дали се работи за изнаоѓање на нова локација за депонија за комунален
смет?
Одговор на двете прашања даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.
Слаѓана Горгиевска ги постави следните прашања:
1. Како ќе се распределат средствата добиени од Владата на Република
Македонија во износ од 3,5 милиони евра за водоводна и канализациска мрежа, и дали
приоритет ќе имаат веќе започнатите проекти во месните заедници што се започнати
по пат на референдум?
2. Кога ќе се реконструира улицата "1" во населбата Иго Тричкоеиќ?

Ha првото прашање одговор даде Градоначалникот Зоран Дамјановски, а на
второто прашање одговор даде диреткорот н.ѕ ЈП „Водовсд" - Куманово, Виктср
Божиновски.
Ѓорѓе Полиќ ги постави следните прашања:
1. Дали

Општината

Куманово

ќе

користи

можност

која

е најавена

за

задолжување по пат на издавање на обврзници за крѕдитирање на некои капитални
инвестиции?
Одговор даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.
Дритон Рамадани ги постави следните прашања:
1. Кога патоказите во Општина Ку^аново ќе се направаг во согласност со
Законот за локална самоуправа во однос на употребата на јазиците? (прашање до
секретарот на Општината, Оливер Спасовски)
2. Поради големиот опфат на ученици кои учат во ОУ „Наим

Фрашери"

Куманово а кои во ова училиште доаѓаат од поднлечни локации, дали има можност д.>
се

изградат

некои

дисперзирани

паралелки

за

овие

деца?

(прашање

до

Градоначалникот Зоран Дамјановски)
На првото прашање одговор даде Секретарот Оливер Спасовски, а на второто
прашање одговор даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.
Зоран Колевски ги постави следните прашања:
1. Што ќе се прави со азбестните цевки кои со закон се забранети, дали се
планира во иднина да бидат заменети?
2. За средствата од Светска банкз за пзтниге прапци за <:елл:а Пчиља, Кл зчозце,
Романовце, Шупли Камен и други села, по КОЈ крнтериум се прави приорк.тетна листа и
кој ја направи?
3. Во врска со изградба на патсл и водоводот за селото Брзак, Зоран Колесски
побара одговор во писмена форма.
На

првото

Дамјановски,

а

и

второто

дополнителен

прашање
одговор

одговор
на

даде

зторото

Градоначалникот

прашање

даде

Зоран

помошник

раководителот на Секторот за урбанизам , комунални дејности и зашти га на животната
срединна и природата, Момчило Јовановски.
Зоран Колевски кажа дека не е задоволен од одговорот на второто прашање, a
во однос на првото прашање, бидејќи во Гладно поле треба да се асфалтира улицата,
побара прво да се заменат водоводните цевки кои се азбестни па потоа да се
асфалтира улицата.
Дообјаснување на првото прашање даде помошник раководителот на Секторот
за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната срединна и природата,
Момчило Јовановски.
Снежана Захариева ги постави следниге прашања:
1. Во име на жителите од М.З. Панче Пешев, од улиците Прохор Пчински, Стојан
Сликар и Перо Тошев кои имаат комунални проблеми во врска со канализационата и
водоводната мрежа. Кога ќе се решат истите?
2. Замолница од група млади луѓе, средношколци од повеќе средни училишта
кои спремаат аматерски повеќе театарски претстави, дали може да им се помигне со
скромни финансиски средства од страна на Опилината за овие нивни активности?
На првото прашање одговор даде директорот на ЈП

; ,6одовод"-Кумановс,

Виктор Божиновски.
Максим Димитриевски ги постави следните прашања:
1. За сообраќајот во Општина Куманово, за сообраќајнисл хаос во Опшгината,
иако Општината презема многу работи за надм^нување на овој проблем, но т^еба да
се обезбеди светлосна сигнализација на повеќе локации во градот, дали ќе се реши
овој проблем и во кој обем?
2. Што ќе се преземе за надминување на проблемот на граѓаните од ули^ата 4
ти

Јули" (над Монопол, слепа улица), бидејќи има проблем со една одводна цевка и

луѓето се поплавуваат при врнежи, особено подрумскио г дел на зградите и првиот кат?
Градоначалникот Зоран Дамјановски даде одговор на прашањата, а Максим
Димитриевски реплицираше во однос на одговориге на претходно
прашања на кои нема добиено одговор.

постазените

Зија Саити ги постави следните прашања:
1. Каква е етничката структура на вработените вс општинската админиорација,
особено во поглед на унапредувањето на вработени од помлад референт во повисоки
звања?
2. Многу граѓани се заинтересирани да се сретнат со Градоначалникот Зоран
Дамјановски, но пред пет - шест месеци претседателот на Советот на родители од ОУ
„Бајрам

Шабани"

-Куманово

побарал

средба

но

не

е примен

од

стргна

на

Градоначалникот. Дали е запознаен Градоначалнина со ова барање?
Одговор даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.
Зија Саити реплицираше на одговорот на Градоначалникот Зоран Дамјамовски,
а дополнително објаснување даде Градоначалникот Зоран Дамјанозски.
Бранко Цветков ги постави следиите прашања:
1. При изградбата на населбата „Гоц-_ Делчев" оставеиа е една поѕрш.ша т.н.
„Кошеви", каде имаше две игралишта и голем број на граѓани прес т ојуваа на тој терен,
но за жал со тек на времето и искористеност на објектот кошевите се уништени и
жичаната ограда е скоро уништена. Дали Спштината има намера да изври)и >акека
или поправка на тој инвентар?
2. Дали ќе се реши пешачкиог премин на улициге Горна Милановачка и
Вараждинска?
Раководителот на Секторот за урбанизам, комунални дејности и з аШ | и Та на
животната средина и природата, Лидија Ланг-Спасовска, Градоначалникот

Зоргн

Дамјановски и претседателот на Советот Виктор Цветковски дадоа одговор на дветте
прашања.
Бранкица Гогиќ ги постави следните прашања:
1. Кумановска река е полна со ѓубре, шуг и предмети од до^аќинствата и е
потенцијална зараза за населението. Дали во догледно време ќе ја снема оваа грда
слика?
2. Дали ќе се започне со хортикугту рн ј уредување на Ссколснскиот пгрк, ил 1 ѓе
има и други градежни работи (клупи и други содржини)?

6)

Одговор на поставените прашања даде Градоначалникот Зоран Дамјанивски и
директорот на ЈП „Чистота и зеленило"-Куманово, Сашо Петрушевски.
Марина Манојловска ги постави следните прашања:
1. Граѓаните од ул. „Боро Соколов" се заинтересирани кога нивната улица ќе
биде завршена?
Одговор даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.
Јовица Спасовски го постави следното прашање:
1. До каде е постапката за изградба на ул. „40" во населба Карпош?
Одговор даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.
Емилија Томиќ ги постави следните прашања:
1. Кога ќе се заврши ул. „Иван Горан Ковачиќ"?
2. Во чија надлежност е поставување на поклопци за шахти?
Одговор

на

прашањата

даде

помошник

раководителот

урбанизам, комунални дејности и заштита Hd животната

на

средина

Секторот

за

и приоодатг,

Момчило Јовановски.
Наџије Мустафа ги постави следните прашања:
1. Кога ќе се започне со работиге за канализација на ул. „јане Сандански" и уг.
„Борис Кидрич"?
2. Кога ќе се регулираат семафорите на раскрсницата пимеѓу ул. ДГ1" Октом1ри'
и ул. „11™ Ноември"?
Одговор даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.
Бране Петрушевски го постави следното прашање:
1. Кога ќе се ажурира официјалната веб страница на Општината?
Одговор даде Секретарот Оливер Спасовски.
Бобан Николовски своите прашања ги достави писмено.
Данијела Георгиевска ги постави следните прашања:

"7

1. 3а жителите од ул. „III М У Б " згради број 67, 69 и 71, зад ново изградената
зграда остана неасфалтиран дел каде има канали и дупки. Дали може да се асфалтира
тој дел од патот?
Одговор даде директорот на ЈП „Водовод"-Куманово, Виктор Божиновскп.
Аљиљ Куртиши ги постави следните прашања:
1. Патоказите во Општина Куманово се само на македонски јазик. Когз ќе с?
напишат и на албански јазик?
2. Кога ќе започне реконструкција на две до три улици во делот кои за нас са
многу важни?
Одговор даде Градоначалникот Зсран Дамјановски.
Co тоа дневниот ред беше исцрпен и седницата на Совегот заврши во 131" часо г.

Куманово, бр. 07 - 28А5/2 од 17 мзрт 2 O i l година.

Одделение за поддршка на Советот

Совет на Општина Куманово

Раководител
Десанка Стошевска

3

