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На ден 31.08 2Ш1ѓ. сб почеток од 16 часот Советот на општина Пробиштип ја одржа 33-та редовна
седница на Советот на општината во присуство на 15 членови на Советот со следниот:
Д Н Е В Е Н РЕД
Шзвештај за работа на ОУ Браќа Миладиновци" за учебната 2010/2011
2.Извештај за работа на ОУ„Никола Карев" за учебната 2010/2011
3.Извештај за работа на ЈОУДГ Гоце Делчев за учебната 2010/2011
4.Извештај

за

работа

на

ЈКП

Никола

Карев

за

период

од

01.01

до

30.06

2011

5.Буџетски календар за донесување на Буџетот за 2012.- година,
б.Збирен извештај за проценетите штети за период јули-август 2011
7.0длука за поддршка на проектот-Уредени бизнис зони за привлекување на инвеститори во
Г1робиштип,РМ и Разлог РБ од Програмата за прекугранична соработка
б.Одлука за поддршка на проектот-Заштита и промоција на природните ресурси во пограничниот регион
Гоце Делчев-Пробиштип
9.Согласност за работа на паралелки со помал број на ученици во СОУ Н.Н.Борче
10.Молби и барања
Претседателот на Совет по барање на Градоначалникот предложи дополнување на дневниот ред
со нова точка и тоа:Одлука за финансирање на ФК „Рудар"Пробиштип
Советот со 14 гласа ЗА ја усвои Одлуката за финансирање на ФК „Рудар"
По барање на граѓаните Претседателот на Совет Ранко Давитков предложи дополнување на
дневниот ред со нова точка и тоа:-Заклучок за зголемена безбедност на граѓаните кои се движат на
Градскиот плоштад од возачите на моторцикли и велосипеди.
Советот со 14 гласа ЗА го усвои Заклучокот за зголемена безбедност на граѓаните кои се движат
на Градскиот плоштад од возачите на моторцикли и велосипеди.
Дневниот ред со дополнување беше усвоен со 14 гласа ЗА.
Записникот од одржаната 32-ра седница без забелешки беше усвоен со 14 гласа ЗА.
Точка 1
.Извештај за работа на ОУБраќа Миладиновци" за учебната 2010/2011
Образложение по точката даде Павле Гишев директор на училиштето.
Комисијата за општествени дејности го разгледа

Извештајот за работа на ОУ „Браќа

Миладиновци" за учебната 2010/2011 и му предложи на Советот истиот да го усвои.
Советникот Горан Ефремов побара зголемување на големиот одмор во училиштето за 5до 10
мин.тој смета дека 20мин.траење на голем одмор е релативно малку и затоа во училиштето бројот на
неоправданите изостаноци се зголемува.
Советникот Јасна Павлова побара објаснување од директорот на училиштето за податоците од
табеларниот преглед бидејки има

некои контрадикторни податоци.за бројот на оправдани и

неоправдани изостаноци во одделенска и во предметна настава и вкупниот број на изостаноци и за
изостаноците во VI2 каде бро'от на неоправдани часови е поголем од бројот на оправдани часови. Директорот
на училиштето Павле Гишев кажа дека нема да има проблем околу зголемување на големиот одмор во
училиштето за 5-10мин.додека пак на прашањето на советникот Јасна Павлова одговори дека тој не го
изготвува извештајот за работа туку тоа го правта стручните служби, а што се однесува за У12одделение
за бројот на неоправдани изостаноци кој е поголем од бројот на оправданите,станува збор за ученици од
с.Драч кои не доаѓале редовно на училиште.кажа дека наоѓале начини да ги вратат во училиштето со
интензивното работење на ледагошките служби од училиштето.организирале хуманитарни акции во
собирање на алишта.исто така со овој проблем ги известиле и инспекторските служби од Штип.
Советот со 12 гласа ЗА и 3 ВОЗДРЖАНИ го усвои Извештајот за работа на ОУ „Браќа
Миладиновци" за учебната 2010/2011.

Точка2
Извештај за работа на ОУ„Никола Карев"за учебната 2010/2011
Обрзложение по точката даде Голубина Алексова-директор на училиштето.
Комисијата за општествени дејности не го прифати Извештајот за работа на ОУ„Никола Карев" за
учебната 2010/2011г.
Советникот Сашо Станковски предложи точката да биде повлечена.бидејки недостасува заклучок
од Училишниот одбор.
Директорот на училиштето Голубина Алексова кажа дека пропустот го
Секретарот на училиштето каде
заклучокот

има направено

го нема навреме доставено заклучокот, директорката кажа дека

е усвоен од училишниот одбор и од Советот на родители и со задоцнување го имаат

доставено до службите во општината.
Советникот Тони Стојановски кажа за некоректното и неодговорно работење на директорката
која си дозволува на Комисија без полномоштво да прати лице наставник од училиштето да го
образложува Извештајот за работа на училиштето,Советникот кажа дека и на Комисијата за
општествени дејности предложил оваа точка да не се разгледува,предлага оваа точка да се иземи од
дневен ред бидејки го немаат заклучокот од Училишниот одбор.Наставничкиот совет и од Совет на
родители.
Советникот Сашо Станковски кажа дека одлуката од училиштето не е доставена до Комисијата за
општествени дејности.каде истата не смее да дава мислење без донесен заклучок од Училишниот одбор.
Раководителот на одделението за правни и општи работи Јованка Данева кажа дека заклучокот
од Советот на родителите.Училишниот одбор и Наставничкиот совет е доставен денес во архивата на
општината после 16 часот, но во доставените одлуки стои дека извештајот се усвојува и се препраќа до
советот на општината..
Претседателот на Советот Ранко Давитков предложи точката да биде иземена од дневен ред каде
истата заедно со програмата за работа на училиштето да биде ставена на Дневен ред на седницата што
ќе се одржи во месец септември.
Советот со 14 гласа ЗА го изема од Дневен ред Извештајот за работа на ОУ„Никола Карев" за
учебната 2010/2011.
Точка3
Извештај за работа на ЈОУДГГоце Делчев за учебната 2010/2011
Образложение по точката даде Славица Серафимова директор на ЈОУДГ Гоце Делчев Пробиштип.
Комисијата за општествени дејности го разгледа Извештајот за работа на ЈОУДГ Гоце Делчев за
учебната 2010/2011 и му предложи на Советот истиот да го усвои.
Советникот Сашка Моневска кажа дека ваквиот извештај добил пофални зборови уште на
Комисијата за општествени дејности.Советникот кажа дека не станува збор за начинот на изготвување
на извештајот.станува збор за огромниот број на реализирани активности во насока на подобрување на
условите за работа во установата.Советникот го спомена и Извештајот од мината

2009/2010г.за

огромниот број на планирани и реализирани активности.кажа дека и покрај големата посветеност во
воспитно-згрижувачката дејност евидентно е и залагањето во подобрувањето на условите за престој и
згрижување на децата во трите објекти.
Советот со 11 гласа ЗА и 3 ВОЗДРЖАНИ го усвои Извештајот за работа на ЈОУДГ Гоце Делчев за
учебната 2010/2011г.
Точка4
Извештај за работа на ЈКП Никола Карев за период од 01.01 до 30.06 2011
Образложение по точката даде Милан Терзиќ директор на ЈКП Никола Карев Пробиштип.
Комисијата за урбанизам.комунални дејности и заштита на животната средина го разгледа
извештајот за работа на ЈКП Никола Карев од Пробиштип и му предложи на Советот да го усвои.

/ Советникот Стојанче Зафиров праша колку вкупно има редовни вработувања, а колку
^ботувања по договор во ЈКП Никола Карев од Пробиштип.Советникот кажа дека доколку дирвкторот
& може да одговори во моментот на говорница.одговорите може да ги напише написмено..
/

Претседателот на Совет Ранко Давитков кажа дека за бројот на вработени може да се види во

финансискиот извештај.
Директорот на ЈКП„Никола Карев" Милан Терзиќ кажа дека шестмесечниот извештај за работа е
доставен до Надзорниот одбор и Управниот одбор,а ког аќе треба во писмена форма ќе биде доставен до
Советот.
Советникот Драган Анастасов кажа дека од Извештајот на ЈКП„Никола Карев"може да се види
дека има реализација со добра динамика.но во финансовиот извештај кој бил усвоен од Управниот одбор
се укажувало на финансиска загуба во работењето.
Претседателот на Совет Ранко Давитков кажа дека околу финансиите ќе се расправа кога на
дневен ред ќе биде ставен финансискиот извештај на ЈКП„Нш<ола Карев".
Советникот Саше Наневски кажа дека ЈКП„Никола Карев"работи во рамките на планираните
инвестациони активности кажа дека оваа година општина Пробиштип се снабдува со квалитетна вода за
пиење.немаме проблеми околу водоснабдувањето, навремено се решаваат појавените дефекти така што
граѓаните од нашата општина пијат квалитетна вода.
Советникот Тони Стојановски праша дали се зголемил бројот на земање на мостри за водата за
пиење од повеќе места.бидејки на претходната седница беше донесен заклучок во соработка со
ЈКП„Никола Карев" за зголемување на бројот на мострите. Советникот кажа дека се земале мостри од две
места и сега бројот треба да биде зголемен на три или четири мостри.Советникот побара објаснување се
со цел да се знае каква вода влегува во бунарите и каква вода излегува од базентите,да се знае каква вода
се користи за пиење.
Директорот на

ЈКП„Никола

Карев" Милан Терзиќ кажа дека согласно Законот заводи и уредбата

која ја регулира таа материја, во Пробиштип бројот на мострите треба да биде 24 во текот на годината ,
додека пак 12 мостри во Злетово.,кажа дека во моментот има 104 мостри во Пробиштип и 52 во Злетово
на годишно ниво. Директорот на ЈКП„Никола Карев" Пробиштип кажа дека имат предвидено и набавка
на лабораторија за испитување на квалитетот на водата,да се врши 24часовна контрола на водатадажа
дека имаат и законска обврска двапати годишно да направат т.н голема анализа на водата.
Советникот Горан Ефремов кажа дека нема забелешки во изготвениот Извештај за работа на
ЈКП„Никола Карев" Пробиштип тој праша дали во иднина се планира поставување на подземен катастар
во општина Пробиштип на што Директорот на

ЈКП„Никола

Карев" Милан Терзиќ кажа дека оваа година

имале обврска да изработат подземен катастар на водоводните и канализационите линии.кажа дека на
тоа веќе работат две стручни лица кои имале познавање од таа тема каде се врши пренесување во
дигитална форма на она што е поставено на хартија.
Советникот Драган Анастасов кажа дека информации за финансискиот извештај на

ЈКП„Никола

Карев" се од јавен карактер и се поминати на Надзорен и Управен одбор.
Претседателот на Совет Ранко Давитков кажа дека можеби до крајот на годината ќе има добивка
повеќе од минатата година.кажа дека не може да се расправа за нешто што нема соодветен податок.
Советот со 11 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН го усвои Извештајот за работа на ЈКП Никола Карев за
период од 01.01 до 30.06 2011 .
Точка5
Буџетски
календар
Образложение по точката даде Гиле Стојмиров раководител на одделението за финансиски
прашања.
Комисијата за финансии буџет и ЛЕР го разгледа буџетскиот календар и му предложи на Советот
да го усвои.
Советот со 13 гласа ЗА го усвои Буџетскиот календар.
Точка 6
Збирен извештај за проценетите штети за период јули-август 2011

''

Образложение no точката даде Ристе Петков-Советник во Одделението за јавни дејности.

/

Комисијата за општествени дејности го разгледа Збирниот извештај за проценетите штети за

ѓ/ ериод

јули-август 2011г.и му предложи на Советот истиот да го усвои.
Советникот Тони Стојановски кажа дека и во овој збирен извештај има аномалии не е комплетен

каде пишани се само сумите на штетите ги нема квадратурите на овошните насади.не се знае на колкава
површина е направена штета ,советникот предлага во иднина во Комисијата за проценети штети да има и
член од Советот.
Советниикот во Одделението за јавни дејности Ристе Петков кажа дека комисијата не може
произволно да пишува,кажа дека проценката на штети се врши по утврдени методологии

согласно

Законот,кажа дека кај нас не постојат класични овоштарници со оформена површина.кажа дека се
согласува во Комисијата за проценка на штети да има член од Совет,да оди на терен и да врши проценка.
Советникот Тони Стојановски кажа дека ваквиот збирен извештај е нецелисходен и бара во
иднина да се поднесува извештај со пополнети табели,да се знае за колкава површина е направена штета.
Советникот Стојанче Зафиров кажа дека залудно се гласале збирните извештаи за проценетите
штети, кажа дека имал информација дека до сега никој немал земено средства и праша дали на овие
лица ќе им биде исплатено целосно или делумно.
Претседателот на Совет Ранко

Давитков кажа дека исплатата зависи од Владата.кажа дека

информацијата за неисплатени извештаи не е точна по однос на сите извештаи што се имаат изгласано
на Совет.
Советот со 12 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН го усвои Збирниот извештај за проценети штети за период
јули-август 2011г.
Точка 7
Одлука за подршка на проектот-Уредени бизнис зони за привлекување
Пробиштип,РМ и Разлог РБ од Програмата за прекугранична
Образложение

по

точката

даде

Живка

Михајловска

на инвеститори во
соработка

раководител

на

одделението

за

урбанизам.заштита на животната средина и ЛЕР
Комисијата за статут и прописи ја разгледа Одлуката за поддршка на проектот-Уредени бизнис
зони за привлекување на инвеститори во Пробиштип.РМ и Разлог РБ од Програмата за прекугранична
соработка и му предложи на Советот истата да ја усвои.
Комисијата за урбанизам.комунални дејности и заштита на животната средина ја разгледа
предложената одлука и му предложи на Советот истата да ја усвои.
Советот со 11 гласа ЗА ја усвои

Одлуката за поддршка на проектот-Уредени бизнис зони за

привлекување на инвеститори во Пробиштип,РМ и Разлог РБ од Програмата за преку гранична
соработка.
Точка8
Одлука за подршка на проектот-Заштита и промоција на природните ресурси во пограничниот
регион Гоце
Образложение

по

точката

даде

Делчев-Пробиштип

Живка

Михајлова

раководител

на

одделението

за

урбанизам,заштита на животната средина и ЛЕР.
Комисијата за статут и прописи ја разгледа Одлуката за поддршка на проектот-Заштита и
промоција на природните ресурси во пограничниот регион Гоце Делчев-Пробиштип и му предложи на
Советот истата да ја усвои.
Комисијата за урбанизам,комунални дејности и заштита на животната средина

ја разгледа

предложената Одлуката и му предложи на Советот истата да ја усвои.
Советот со 11 гласа ЗА ја усвои

Одлуката за поддршка на проектот-Заштита и промоција на

природните ресурси во пограничниот регион Гоце Делчев-Пробиштип.
Точка9
Согласност за работа на паралелки со помал број на ученици во СОУ„ЊН.Борче"
Образложение по точката даде Трајко Трајковски-директор на СОУ „Н.Н.Борче

Комисијата за општествени дејности ја разгледа Согласноста за работа на паралелки со помал
jj на ученици во СОУ„Н.Н.Борче и му предложи на Советот истата да ја усвои.
Советот со 13 гласа ЗА ја усвои Согласноста за работа на паралелки со помал број на ученици во
СОУ„Н.Н.Борче Пробиштип.
Точка 10
Молби и барања
Комисијата за молби и барања на својата седница ги разгледа молбите и барањата и му предложи на
Советот да ги усвои следните Заклучоци:
1.Bo врска со Барањето од МЗ с.Горни Стубол за набавка на пропусти за премин на пат на 3 места во
вкупна должина од 12 м Комисијата го предлага следниот Заклучок:Се предлага барањето да се
докомплетира и да се дообјасни за кои места се работи и за нивната неопходност за поставување.
2.Во врска со Барањето од СОУ„Н-Н.Борче Пробиштип за финансиски средства или материјали за
дозавршување на ограда од ковано железо Комисијата го предлага следниот Заклучок:Барањето се
прифаќа и се одобруват 97.600 денари за набавка на материјали-профили за дозавршување на оградата
крај ул. Гоце Делчев и за ограда кај новата спортска сала, а работната рака за поставување на оградата ќе
биде од СОУ Н.Н.Борче.
3.Во врска со Барањето од МЗ с.Рајчани за изградба на нова црква, Комисијата го предлага следниот
Заклучок.-Барањето се прифаќа и се одобруват 1.000 бетонски блокови или парични средства во
противвредност на бетонските блокови.
4.Во врска со Барањето за обезбедување на превоз од Здружението на пензионери од Злетово за учество
на републички спортски игри

Комисијата го предлага следниот Заклучок:Барањето се одбива

од

причина што не се предвидени средства во буџетот за таа намена.
5.Во врска со Барањето за еднократна помош за лекување од Миновска Драгица од Злетово. Комисијата
го го предлага следниот Заклучок:Барањето се одбива од причина што се исцрпени средствата за таа
намена во буџетот на општината за 2011 година.
6. Во врска со Барањето за еднократна помош за лекување од Тодосовска Сања од Злетово. го предлага
следниот Заклучок:Барањето се одбива од причина што се исцрпени средствата за таа намена во буџетот
на општината за 2011 година.
7. Во врска со Барањето за еднократна помош од Станојков Горан.ул.Јаким Стојковскибр.133 а Пробиштип
за лекување на неговото две годишно дете од изгореници од 4 степен и пресадување на кожа, Комисијата
го предлага следниот Заклучок:Барањето се прифаќа и на лицето му се одобрува финансиска помош во
износ од 20000ден
8.Во врска со Барањето за одобрување на парични средства од Месна заедница с.Пробиштип за
одбележување на празникот Илинден, Комисијата го предлага следниот Заклучок:Барањето се одбива
од причина што се исцрпени средствата за таа намена во буџетот на општината за 2011 година
Советникот Сашо Станковски побара објаснување за барањата под ред.6р.5и6 од донесениот заклучок од
молби и барања „Барањето се одбива од причина што се исцрпени средства за таа намена од буџетот на
општината за 2011г."предложи барањата да не бидат одбиени и во иднина нема да прифати вакви
заклучоци.
Советникот Тони Стојановски кажа дека се согласува да се одобри финансиски средства за лекување на
двегодишното дете.кажа дека се согласува со советникот Станковски да не се одбијат барањата под
ред.бр.5 и 6 или доколку ги немаат сите потребни документи да им се овозможи за наредната седница да
поднесат повторно барање каде ќе наидат на позитивен одговор.
Советникот Игор Манасов кажа дека Советот располага со ограничена сума на пари и дека во иднина ќе
се дава финансиска помош на оние на кој што навистина им е потребна,кажа дека би биле пресреќни
кога би можеле да се помогне на сите.
Советникот Драган Анастасов предложи барањата под ред.бр.5и6 да бидат прифатени и да им бидат
одобрени средства во изиос од ЗОООден.
Советникот Сашо Станковски кажа дека треба сите едногласно да го прифатиме предлогот на

хлогот на Советникот Анастасов беше усвоен со 14 гласа ЗА.
хѕетот со 14 гласа ЗА ги усвои сите предложени заклучоци и предлозите од Советникот Анастасов..
Точка 11
/

Одлука за финансирање на ФК „Рудар" Пробиштип
Образложение по точката даде Јованка Данева раководител во одделението за правни и општи
работи
Комисијата за општествени дејности ја разгледа

Одлуката за финансирање на ФК„Рудар"

Пробиштип и му предложи на Советот истата да ја усвои.
Комисијата за статут и прописи ја разгледа Одлуката за финансирање на ФК„Рудар" Пробиштип и
му предложи на Советот истата да ја усвои.
Комисијата за финансии.буџет и ЛЕР ја разгледа Одлуката за финансирање на ФК„Рудар"
Пробиштип и му предложи на Советот истата да ја усвои.
Советникот Саше Наневски праша зошто

досегашниот спонзор рудникот „Индо минерали и

метали,, се откажува и општина Пробиштип превзема финансирање.а се обврзува дека на општината ке
пренесува средства за спортски и културни манифестации на што Јованка Данева одговори дека немале
механизми за контрола на средствата и затоа сакаат да ги префрлат средствата на општината .
Советникот Игор Манасов кажа дека на ФК„Рудар"општина Пробиштип му е последна
шанса,предлага да се промени раководството,да се најдат дополнителни спонзори за да се врати
ФК„Рудар" како што бил порано.
Советникот Тони Стојановски кал<а дека е потребно за наредната седница одлуката да биде
дополнета со уште неколку члена ,да биде изготвен финансов план за ФК„Рудар"да се вклучат
дополнителни спонзори,да

се прифати предлогот општината да го промени

името „Рудар" бидејки

главниот спонзор се откажува и нема да има потреба да му се врши маркетинг.
Претседателот на Совет Ранко Давитков кажа дека доколку се преземат обврските мора да се
промени името, предлолси сите да ја подржат одлуката и во Управниот одбор еден член да делегира
спонзорот.
Советникот Саше Наневски кажа дека доколку дојде до преземање на финансирање на ФК„Рудар"
потребно

е

да се направи ново спортско

здружение,Советникот

кажа дека сега нема да се гласа за

преземање на постоечкото спортско здружение без разлика дали е со позитивно или негативно салдо.
Советникот Сашо Станковски кажа дека доколку општината биде главен финансиер за
ФК„Рудар" потребно да се направи ребаланс на буџетот.
Советот со 14 гласа ЗА ја усвои Одлуката за финансирање на ФК„Рудар" Пробиштип со тоа член во
УО да делегира спонзорот..
Точка 12
Заклучок за зголемена безбедност па граѓаните кои се движат на Градскиот плоштад од возачите на
моторцикли и велосипеди.
Образложение по точката даде Претседателот на Совет Ранко Давитков.
Советот со 14 гласа ЗА го усвои Заклучокот за зголемена безбедност на граѓаните кои се движат
на Градскиот плоштад од возачите на моторцикли и велосипеди.
Откако Дневниот ред беше исцрпен седницата заврши во 19ч.
Записникот го води
Анкица Кијајова

