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На ден 24.11 2011г. со почеток од 14 часот Советот на општина Пробиштип ја одржа 36-та редовна
седница на Советот на општината во присуство на 15 членови на Советот со следниот:
ДНЕВЕН

РЕД

Шрограма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Пробиштип за 2012 година,
2.Предлог Програма за изградба и одржување на Општински патишта и улици за 2012 година
3.Програма за изградба и одржување на уличното осветлување во општина Пробиштип за 2012 г.
4.Програма за одржување на хигиена на јавните сообраќајни повргаини во општина Пробиштип за 2012
година,
5.Програма за одржување на јавно зелени површини и озеленување на нови површини за 2012 г.
6.Програма за урбанистичко планирање и локален економски развој на општина Пробиштип за 2012
година,
7.Програма за Спроведување на капитални инвестиции за спортот за 2012 година,
8.Програма за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на спортската
инфраструктура во општина Пробиштип за 2012 година,
9.Акционен план за социјална заштита за 2012 година,
10.Програма за одбележување на празници и манифестации и настани во општина Пробиштип за 2012
година,
П.Програма за активностите на општина Пробиштип во областа за заштитата и спасувањето во 2012
година,
12.Акционен план на комисијата за еднакви можности за 2012 година,
13.0длука за утврдување на критериуми за распределба на средства од блок дотација на средствата од
буџетот на РМ за општинските основни училишта во Пробиштип.
14.Молби и барања
15. Предлог Програма за поддршка на активностите на граѓанските здруженија од општина Пробиштип
Претседателот на Совет Ранко Давитков кажа дека има дополнување на Дневниот ред и тоа:
Предлог Програма за поддршка на активностите на граѓанските здруженија од општина Пробиштип
Дневниот ред со дополнување беше усвоен со 15 гласа За.
Советникот Стојанче Зафиров праша зошто како точка на дневен ред не е ставена информација за
Хидросистемот Злетовица, на што Претседателот на Совет Ранко Давитков кажа дека ќе им биде пратено
барање за наредната седница да ги достават во гшсмена форма активностите за текот на работењето иако
Хидросистемот Злетовица нема законска обврска на Совет да го произнесува сработеното.
Советот со 15 гласа ЗА без забелешки го усвои Дневниот ред
Записникот од 35-та седница без забелешки беше усвоен со 15 гласа ЗА
Точка 1
Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Пробиштип за 2012
Образложение по точката даде Соња Сентова раководител на одделението за комунални работи
Комисијата за урбанизам заштита на животната средина и ЛЕР ја разгледа Програмата за уредување
на градежно земјиште на подрачјето на општина Пробиштип за 2012 година и му предлага на Советот да ја
усвои со следните заклучоци:
Во програмата ЈГ Изградба и реконструкција на системи за наводнување на позицијата бр.4 треба да
гласи:Доизградба на објект за водоснабдуваље на село Кундино, Древено и Лесново и износот 800.000
денари се заменува во 1.2000.000денари.Во програмата ЈЈI Изградба на други комунални објекти иа
позицијата бр.1 изградба на зелен пазар износот б.ООО.ОООденари се замснува за 12.000.000денари.
Комисијата за финансии, Буцет и ЛЕР ја разгледа Програмата за уредување на градежно земјиште на
подрачјето на општина Пробиштип за 2012 годииа и му предлага на Советот да ја усвои.

ј

Советникот Тони Стојановски побара објаснување за точка 4- Доизградба на објект за водоснабдување
на село Кундино, Изградба на потисен цевковод за водоснабдување на Пробиштип и за Доизградба на
систем за алтернативно водоснабдување на с. Трооло од ЈГ Изградба и реконструкција на системи за
водоснабдување и даде предлог за намалување на цените на комуналната такса за 10%.
Соња Сентова -раководител на одделението за комунални работи одговори дека изградбата на
системот за водоснабдување во с.Кундино се провлекува неколку години наназад каде објектите се скоро
изградени пред повеќе години а не се ставени во функција, изградени се со средства од агенцијата за
стопански недоволно развиени подрачја и преку сопствени средства од општината .Исто така пред 4-5
години кажа дека е изграден и резервоарот, филтер станицата каде единствен проблем е во приклучната
шахта на цевководот кај Црн врв со кој што стопанисува Силком од Кратово. Сентова кажа дека
недостасува капак на некоја шахта, вентил, оштетено црево каде сите овие елементи се потребни

за

изградба на приклучна шахта, потребни се и средства да се надминат овие проблеми и да се изгради
приклучна шахта. Во однос на цените за комуналната такса Сентова кажа дека цените се релативно ниски
неколку години наназад не се променувани и во иднина не треба да се прават корекции.
Советникот Страшо Милошевски кажа дека Локалната самоуправа секогаш тргнува од некои
параметри и критериуми за одредување на овие цени и затоа не треба да се прават промени во Програмата
за уредување на градежно земјиште за подрачјето на општина Пробиштип за 2012 години и треба да се
подржи како што е напишана.
Советникот Тони Стојановски побара за наредната седница во писмена форма извештај за потрошени
средства за системот за водоснабдување и не се откажува од предлогот за намалување на комуналната
такса за 10 %..
Градоначалникот Тони Тоневски кажа дека треба да им се помогне на луѓето од с.Кундино и конечно да
им го направиме системот за водоснабдување и да го ставиме во функција и тие да ги почуствуваат
благодетите на водата во секој дом. Градоначалникот кажа дека имале проблем со фирмата што
стопанисува со цевководот поради некои неплатени сметки каде во договорот побарале расчистување на
долгот. Откако

долгот се исплатил спрема Силекс дозволено било во функција да се стават овие

водоснабдителни системи каде договорено било и за с. Лесново, с. Кундино, с.Древено каде луѓето што ќе ја
користат ќе си ја плакат цената на водата. Предвидените средства се доволни така што ќе можат да се
направат овие градежни активности и овие села да добијат системи за водоснабдување.
Советникот Сашо Станковски кажа дека треба да се подржи предлогот од советникот Тони Стојановски
за намалување на комуналната такса за 10%.
Соња Сентова кажа дека има дополнување во точка 6 Изработка на проектна документација за
потребни водоводи и подобрено водоснабдување од ЈГ Изградба и реконструкција на системи за
водоснабдување станува збор за коефициенти што ги дава новиот правилник за степен на уредување на
градежното земјиште, тоа значи дека за вакви индустриски производни објекти важи коефициент од 5 %
од вкупната корисна површина што ќе плаќаат комунален надомест.
Советникот Игор Манасов кажа дека општината не може да се откаже од било каков надомест и дека
овие цени се релативно ниски во однос на цените од другите оиштини, кажа дека овие цени се коректни и
дека треба без промени да ја прифатиме Програмата.
Советникот Стојанче Зафиров побара објаснување од Градоначалникот за цената на водата дали ќе
постои истата цена на водата како што е во Кратово или за Древено, Лесново и Кундино ќе има помала
цена.
Градоначалник кажа дека сеуште ја немаат дефинирано цената на водата и дека во некоја од
наредните

седници

ќе добијат

информација

бидејќи

сеуште

ги немаат

потпишано

договорите.

Градоначалникот калса дека не е добро да се намалат комуналните такси во цела држава имаме најниски
комунални такси и ако ги намалиме комуналното претпријатие не може да ги покрие основните трошоци.
Граѓаните што се спремни да инвестираат во стопанството ќе бидат ослободени 95 % од комуналните такси
каде плаќањето ќе биде симболично на почетокот ќе се помогне на инвеститорите да можат да изградат
објекти во нашата општина.
- - с „„„„^ -д д м q Ппотив не го усвои предлогот за намалување на комуналната такса за 10 %.

Советот со 9 гласа ЗА и 6 Воздржани ја усвои Програмата за уредување на градежно земјиште на
подрачјето на општина Пробиштип за 2012 година.
Точка 2
Предлог Програма за изградба и одржување на Општински патишта и улици за 2012 година
Образложение по точката даде Соња Сентова- раководител на одделението за комунални работи
Комисијата за урбанизам заштита на животната средина и ЛЕР ја разгледа Предлог Програмата за
изградба и одржување на Општински патишта и улици за 2012 година и му предлага на Советот да ја усвои
со следниот заклучок:
-да се предвиди пешачка патека на дел номеѓу улиците 3-ти Април и Кочо Рацин и при реализација на
програмата приоритет да имаат улиците кои се планирани во претходната програма а не се завршени.
Комисијата за финансии Буџет и ЛЕР ја разгледа Предлог Програмата за изградба и одржување на
Општински патишта и улици за 2012 година и му предлага на Советот да ја усвои со следниот заклучок -од
комисијата:дополнување во точка 21 од Програмата- Изработка на проектна документација да се
предвидат средства за поставување на успорувачи на брзината.
Советникот Сашо Станковски ги даде следните предлози: асфалтирање на улица Славко Баев, од
едната страна на ул. Илинденска да се изгради тротоар и да се размислува за правење паркинг на улицата
што води до градските гробишта.
Градоначалник Тони Тоневски кажа дека треба да се прифати реконструкцијата на улицата Славко
Баев и дека во Програмата треба да се стави и асфалтирање на улицата кај Централна Кооперативна банка
додека другите два предлога да се планираат за другата програма.
Советникот јасна Павлова во делот на реконструкција и изградба ги даде следниве предлози : изградба
на тротоари на улица во населба Калниште која ги поврзува старото со новото училиште и реконструкција
на ул. 3-та кај крстот во с. Пробиштип.
Претседател на Совет Ранко Давитков кажа дека не е во ред сега да се даваат предлози бидејќи сите
советници предлозите требало да ги произнесат пред Совет за да можат да се стават во соодветните
Програми.
Советникот Саше Наневски кажа дека е доста солидна и амбициозна програмата се сложува со
предлозите и предлага да бидат ставени програмата за наредната година бидејќи треба да претрпи измени
Буџетот.
Советникот Станковски кажа дека се даваат предлози што ќе бидат во корист на граѓаните предлага да
се запишат предлозите да се стават во Програмата а приоритет да се даде на претходно споменатите.
Советникот Драган Ковачев кажа дека оваа година има висок процент на реализација во однос на
претходната, кажа дека многу улици се асфалтирани и тоа ул. Миро Барага, патот кон с. Плешенци.
Советникот Ковачев кажа дека програмата е доста издржлива каде од 26 ставки 20 се предвидени од
средства од Буџетот и верува дека ќе биде успешно реализирана како претходната.
Советникот Игор Манасов ја подржува програмата кажа дека се дава приоритет на улиците каде луѓето
газеле кал, а што се однесува во давање предлози ги има многу и тоа да се доправат улиците 11 ти Октомври
Јоаким Крчовски, Велко Влаховиќ. Советникот кажа дека ГЈрограмата е доста издржлива и треба сите да ја
подржиме и да се потрудиме да се реализира со што ќе бидат задоволни граѓаните минувачи од нашата
општина
Советникот Горан Ефремов кажа дека никој не е против програмата и праша дали ул. ЈНА спаѓа во
точка 22 тампонирање на улици.
Советникот Стојановски кажа дека Градопачалникот направил миогу улици и сугерира за улица X. Т.
Карпош да се направи реконструкција да се извадат решетките бидејќи може да се направи штета и да се
стават сливни решетки така што водата ќе влегува во атмосферскиот канал, кажа дека оваа улица почнува
од централното градско подрачје и потребна е реконструкција.
Соња Сентова раководител на одделението за комунални работи кажа дека се правело интервенција на
една ударна дупка на ул. Х.Т.Карпош и дека на таа улица има континуирано присуство на атмосферски
води кои го оневозможуваат работењето на асфалтерски работи, Сеитова кажа дека тие атмосферски ВОДЈ
се од дренажниот систем на зградите на ул. Тоаким Кочовски и дека и во најсушното време водата i
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присутна на улицата која оневозможува квалитетни асфалтерски работи. Сентова кажа дека улица
Х.Т.Карпош е ставена во програмата во делот за одржување исто така во Програмата предвидено е и
поставување на решетки така што за брзо време ќе се реши проблемот на оваа улица.
Што се однесува за улицата ЈНА Сентова кажа дека оваа улица е од влезот на Пробиштип,
асфалтираниот дел на улица ЈНА е граница меѓу левиот и десниот дел од она што значи неурбанизирана
улица Камењар, оваа улица е асфалтирана а за оние помалите улици во населбата Камењар дел се
тампонирани а голем дел се предвидени во Програмата.
Советот со 15 гласа ЗА ги усвои следните предлози: реконструкција на ул.Славко Баев и улицата кај
Централна Кооперативна банка.
Советот со 6 гласа За и 9 ВОЗДРЖАНИ не ги усвои предлозите: изградба на тротоар од едната страна
на ул. Илинденска, тротоар во населба Калниште и реконструкција на ул. 3 та.
Советот со 15 гласа ЗА ја усвои Предлог Програмата за изградба и одржување на Општински патишта и
улици за 2012 година со предложените дополнувања.
Точка 3
Програма за изградба и одржување на уличното осветлување во општина Пробиштип за 2012 година
Образложение по точката даде Соња Сентова раководител на одделението за комунални работи.
Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина и ЛЕР ја разгледа Програмата за изградба
и одржување на уличното осветлување во општина Пробиштип за 2012 година и му предлага на Советот да
ја усвои.
Комисијата за финансии, Буџет и ЛЕР ја разгледа Програмата за изградба и одржување на уличното
осветлување во општина Пробиштип за 2012 година и му предлага на Советот да ја усвои.
Советникот Маргарета Анѓеловиќ кажа дека се согласува со предлог програмата за изградба и
одржување на уличното осветлување во општина Пробиштип за 2012 година каде се опфатени нови
сијалични места во повеќе месни заедници.
Соња Сентова кажа дека планираните средства за реализација на оваа програма се зафатени од
изворните споменати средства од буџетот на општината, додека во иднина општината ќе направи напори
да добие дополнителни средства од владини и НВО организации така што ќе се добијат средства и ќе
можат да се реализираат поголем дел од предвидените активности.
Советникот Стојанче Зафиров кажа дека во делот на уличното осветлување добро се работи и побара
објаснување за променетата сума за изградба и реконструкција на улично осветлување и сугерира да се
врати плаќање на станбено домување.
Соња Сентова раководител на одделението за комунални работи кажа дека законска обврска на сите
граѓани е да ја плаќаат комуналната такса за улично осветлување, висината на овој надомест е по броило
каде секој имател на броило согласно закон за комунална такса има обврска да плаќа комунална такса за
улично осветлување.118 денари се законска категорија што значи за секоја држава и е врзана со цената на
електрична енергија, доколку дојде до покачување на цената на електрична енергија ќе дојде и до
покачување на фиксната сума од 118 денари. Минатата година фиксната сума била 114 ден. каде поради
покачување на струјата сега е 118 денари. За зголемената сума за изградба и реконструкција на уличното
осветлување ставени се повеќе средства бидејќи имало сугестии од граѓаните. Предвидени се повеќе улици
за улично осветлување, улици кои се изградени и реконструктуирани од минатата година а поради
недостаток на средства не се планирани улични осветлувања.
Градоначалникот Тони Тоневски кажа дека согласно Законот за комунална такса во секоја општина е
истиот надомест, кога се покачува цената на киловат електрична енергија по автоматизам се покачува
цената за комунален надомест за улично осветлување, можеме да донесеме заклучок и да го препратиме
до ЕВН бидејќи таа го регулира уличното осветлување. Нашата општина е од ретките општини која не се
определи како другите општини што склучуваат договор за јавно нриватно партнерство, доаѓа приватна
фирма ги заменува сите светилки а општината се обврзува да го плаќа целиот износ што го плаќа за
електрична енергија. За наредните генерации ќе биде од корист бидејќи ќе се намали потрошувачката на
електрична енергија а ние како општина ќе инвестираме во нови улични осветлувања.

Советникот Станковски даде предлог за новогодишни украсувања наместо 200.000,00

да стои

100.000,ООден. и тие средства да се искористат за нови улични осветлувања по месните заедници.
Советникот Маргарета Анѓеловиќ кажа дека се согласува со Станковски за зголемување на уличното
осветлување по месните заедници, кажа дека минатата година во с.Пишица има поставено 8 комплетни
енергетски ефикасни сијалици, месните заедници се добро осветлени и ќе се продолжи во иднина со
осветлувањето. Во делот на украсувањето не се сложува дека градот е доволно украсен секоја година има
нови украси и затоа е потребно ново украсување.
Советникот Игор Манасов кажа дека во мината година градот Пробиштип не бил толку украсен и
дека оваа година се планира новогодишното украсување да се разликува од мината година со многу повеќе
украси, градот ќе се украси и ќе може да се споредува со другите градови каде овој тренд го следи
Градоначалникот и општината.
Градоначалникот Тони Тоневски кажа дека предвидени се нови 15 сијалични места по месните
зедници што ќе бидат довсшни за оваа година, во делот за украсување на градот не се многу големи
средства така што

позитивно ќе го прифатат граѓаните бидејќи секоја година излегуваат нови украси и

потребни се дополнувања,.
Советот со 6 гласа ЗА 6 ВоЗДРЖАНИ и 1 ПРОТИВ не го усвои предлогот за нови улични осветлувања
по месните зедници.
Советот со 13 гласа ЗА ја усвои Програмата за изградба и одржување на уличното осветлување во
општина Пробиштип за 2012 година.
Точка 4
Програма за одржување на хигиена на јавните сообраќајни површини во општина Пробиштип за
2012 година,
Образложение по точката даде Соња Сентова раководител на одделението за комунални работи
Комисијата за урбанизам заштита на животната средина и ЛЕР ја разгледа Програма за одрл<ување
на хигиена на јавните сообраќајни површини во општина Пробиштип за 2012 година и му предлага на
Советот да ја усвои со следниот заклучок :Во програмата да се предвиди чистење на градскиот плоштад во
Злетово и како точка 7 во Програмата да се предвиди чистење на улица Јане Сандански во Злетово и кај
точка 3 да се додаде чистење на дел од улица Јордан Стојанов крак бр.9
Комисијата за финансии, Буџет и ЛЕР ја разгледа Програма за одржување на хигиена на јавните
сообраќајни површини во општина Пробиштип за 2012 година и му предлага на Советот истата да ја усвои.
Советникот Горан Ефремов предложи во Програмата да се додаде набавка на цистерна за метење на
улиците , за чистење на каналите кажа дека е потребно да се изврши чистење на каналот кај детската
градинка на што Претседателот на Совет кажа дека се согласува со советникот Ефремов и побара

во

Програмата да се додаде чистење на каналот кај детската градинка.
Советникот Наталија Николова кажа дека ЈКП Никола Карев е за пофалба и дека ги има реализирано
сите предвидени активности кажа дека има набавено алат, возила и машина за собирање на ѓубрива.
Градоначалникот Тони Тоневски кажа дека е набавена машина за метење на улиците каде што ќе
замени голем број на работници, ќе се обезбеди редовно чистење метење и собирање на отпадот ќе се
метат улиците континуирано така што ќе се зголеми одржувањето на хигиената на јавните површини.
Советот со 13 гласа ЗА ја усвои Програмата

за одржување на хигиена на јавните сообраќајни

површини во општина Пробиштип за 2012 година
Точка 5
Програма за одржување на јавно зелени површини и озеленување на пови површини за 2012 година,
Образложение по точката даде Соња Сентова раководител на одделението за комунални работи
Комисијата за урбанизам заштита на животната средина и ЛЕР ја разгледа Програмата за одрл<ување
на јавно зелени површини и озеленување на нови површини за 2012 година и му предлага на Советот да ја
усвои со следниот заклучок.одржување на зелените површини на кружните текови во Пробиштип и
Градскиот плоштад во Пробиштип и Злетово и одржување на зелените површини кај Домот на културата и
зградата на Хидросистемот.

Комисијата за финансии буџет и ЛЕР ја разгледа Програмата за одржување на јавно зелени
површини и озеленување на нови површини за 2012 година и му предлага на Советот истата да ја усвои,
Советникот Стојанче Зафиров предложи во Програмата за одржување на јавно зелени површини да
се додаде кастрење на гранките кон с. Марчино

на што претседателот на Совет Ранко Давитков кажа во

табелата под реден број 16 да се додаде кастрење на гранки по локални патишта.
Советот со 14 гласа За го усвои нредлогот.
Советот со 14 гласа ЗА ја усвои Програмата за одржување на јавно зелени површини и озеленување на
нови површини за 2012 година.
Точка 6
Програма за урбанистичко планирање и локален економски развој на општина Пробиштип за 2012
Образложение по точката даде Живка Михајлова раководител на одделението за урбанизам заштита
на животната средина и ЛЕР.
Комисијата за урбанизам заштита на животната средина и ЛЕР ја разгледа Програмата за
урбанистичко планирање и локален економски развој на општина Пробиштип за 2012 година и му предлага
на Советот да ја усвои со следниот заклучок:зголемување на буџетот за 200.000,00 денари за изградба на
урбанистички план за село каде што ќе бидат опфатени и селата Пуздерци, Петршино, Марчино, Гајранци
и Злетово и во делот изработка на ДУП од програмата во урбан блок 7.5 за да се предвидат локации за
спорт и рекреација.
Комисијата за финансии Буџет и ЛЕР ја разгледа Програмата за урбанистичко планирање и локален
економски развој на општина Пробиштип за 2012 година и му предлага на Советот истата да ја усвои.
Советникот Тони Стојановски кажа дека оваа програма е добро сработена праша до каде е постапката
за централното градско подрачје под хотелот Црешово Топче сегашниот пазар бидејќи немал добиено
повратна информација за тој урбан блок и праша за каде точно станува збор во блок 5.1. со површина од 6,5
ха(нова бензинска пумпа).
Живка Михајлова даде објаснување за централното градско подрачје дека веќе е почнато со работа
овој блок е вклучен во Програмата за 2011 година, станува збор за урбан блок 14.1, 14.2.Блок 5.1 нова
бензинска пумпа се мисли на бензинската пумпа макпетрол во продолжение на постојната вага.
Советот со 15 гласа ЗА ја усвои Програмата за урбанистичко планирање и локален економски развој
на општина Пробиштип за 2012 година.
Точка 7
Програма за Спроведување на капитални инвестиции за спортот за 2012 година
Образложение по точката даде Радослав Илиевски раководител на одделението за јавни дејности
Комисијата за општествени дејности ја разгледа Програма

за Спроведување на капитални

инвестиции за спортот за 2012 година и му предлага на Советот истата да ја усвои.
Комисијата за финансии, Буџет и ЛЕР ја разгледа Програма за Спроведување на капитални
инвестиции за спортот за 2012 година и му предлага на Советот истата да ја усвои
Советникот Драган Анастасов сугерира доизградба на игралиште во населба Камењар кажа дека
имало реакции од страна на граѓаните дека во близина на училиштето имало отворен бунар и добро би
било да се излезе на терен и да се согледа состојбата за да не настанат несакани последици. Советникот
даде предлог за изградба на детски забавен парк и поставување на детски реквизити, кажа дека е потребно
да се стават и заштитни мрежи на прозорците на училиштето.
Градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски кажа дека повеќенаменските игралишта се
финансирани од Агенција за млади и спорт и е влезено во Програмата на Владата на РМ.
Радослав Илиевски раководител на одделението за јавни дејности кажа дека во Програмата за
социјална заштита веќе се предвидени изградба на детски игралишта и дека во училиштето Ванчо Трајков
веќе има поставено мрежи на прозорците.
Советот со 15 гласа ЗА ја усвои Програмата за Спроведување на капитални инвестиции за спортот за
2012 година.
Точка 8

Програма за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на спортската
инфраструктура во општина Пробиштип за 2012 година,
Образложение по точката даде Радослав Илиевски раководител на одделението за јавни дејности.
Комисијата за општествени дејности ја разгледа Програмата за спроведување на активности на
спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општина Пробиштип за 2012 година и
му предлага на Советот истата да ја усвои со следните предлози:да се зголемат средствата за
КК„Пробаскет" ЗА 100.000,00 денари, за активности за 28 ми Август за 50.000 денари и за 2-ри Август
Илинден да се зголемат средствата за ЗО.ОООденари.
Комисијата за финансии Буџет и ЛЕР ја разгледа Програмата за спроведување на активности на
спортските друштва и одрл<ување на спортската инфраструктура во општина Пробиштип за 2012 година и
му предлага на Советот истата да ја усвои.
Советникот Стојанче Зафиров даде предлог да се зголемат средствата за турнир во Злетово за
200.000,00 денари така што ќе се одземат од набавка на спортски реквизити.
Советникот Игор Манасов искажа големо задоволство до рудникот Индо минерали и метали за
големата поддршка и за потпишаниот Меморандум за соработка од областа на културата и спортот.
Советот со 5 гласа ЗА 9 воздржани не го усвои предлогот за зголемување на средствата за турнир во
Злетово за 200.000,00 денари.
Советот со 14 гласа ЗА го усвои предлогот од комисијата за општествени дејности.
Советот со 14 гласа ЗА ја усвои Програмата за спроведување на активности на спортските друштва и
одржување на спортската инфраструктура во општина Пробиштип за 2012 со предлозите од комисијата за
општествени дејности.
Точка 9
Акционен план за социјална заштита за 2012 година
Образложение по точката даде Радослав Илиевски раководител на одделението за јавни дејности.
Комисијата за општествени дејности го разгледа Акциониот план за социјална заштита за 2012
година и му предлага на Советот истиот да го усвои
Комисијата за финансии буџет и ЛЕР го разгледа Акциониот план за социјална заштита за 2012
година и му предлага на Советот истиот да го усвои.
Советникот Тони Стојановски праша за обезбедување на стручен кадар за менаџирање со изградбата
на пристапите за лица со телесна попреченост дали се мисли да се ангажира лице од страна или ќе биде
ангажирано лице од локалната самоуправа.
Радослав Илиевски раководител на одделението за општествени дејности кажа дека се предвидени
средства за стручно лице градежен инженер но тоа не значи дека лицето нема да биде од локалната
самоуправа.
Советникот Сашка Моневска ја пофали заложбата на градоначалникот да се реализира ваквата
форма на стимулирање од социјална заштита и доколку постои можност истото да се однесува и за децата
од средното училиште. Советникот праша дали во точка 4.1 од табелата во делот на индикатор коректно би
било да стои поднесено барање со соодветна документација при доделување на социјална помош. Како
индикатор би бил токму соодветната документација по однос на поднесено барање.
Претседателот на Совет кажа дека

може да се формулира како предлог-заклучок да се изготви

Правилник со посебни критериуми за доделување на парична помош за поднесено барање со соодветна
документација и да се вметне во Програмата за социјална заштита.
Советот со 15 гласа ЗА го усвои предлогот за изготвување на правилник со посебни критериуми за
доделување на парична помош.
Радослав Илиевски -раководител на одделението за јавни дејности кажа дека веќе 30 деца користат
бесплатна ужина и предложи наредната година да се опфатат учениците од средните училишта, ученици
чии што родители се корисници на социјална помош.
Советот со 15 гласа ЗА го усвои предлогот за изградба на детски забавен парк и поставување на
детски реквизити во населбата Камењар со дополнителии 200.000,ООденари.
Советот со 15 гласа ЗА го усвои Акциониот план за социјална заштита за 2012 година.

Точка10
Програма за одбележување на празници и манифестации и настани во општина Пробиштип за 2012
Образложение по точката даде Радослав Илиевски раководител на одделението за јавни дејности
Комисијата за одбележување на празници и манифестации, доделување на награди и признанија и
односи со верски заедници ја разгледа Програмата за одбележување на празници и манифестации и
настани во општина Пробиштип за 2012 година и му предлага на Советот истата да ја усвои.
Комисијата за финансии, Буџет и ЛЕР ја разгледа Програма за одбележување на празници и
манифестации и настани во општина Пробиштип за 2012 година и му предлага на Советот истата да ја
усвои.
Советникот

Стојанче

Зафиров

даде предлог

со

скромни

средства

да

се

направи

културна

манифестација заедно со Кочани, така што доколку се усвои предлогот средствата од 300.000,ООденари од
табелата под ред. Бр.19 да се пренаменат за оваа културна манифестација.
Радослав Илиевски раководител на одделението за јавни дејности кажа дека во тек е воспоставување
на културна соработка помеѓу општините од источниот регион каде тука спаѓа и општина Кочани така
што во летниот период на градскиот плоштад ќе се понудат голем број на културни настани.
Советникот Страшо Милошевски предложи во колоната за предвидени активности за 28 ми Август да
стои и рударски марш на што Радослав Илиевски одговори дека планинарското друштво е спортско
друштво и дека е опфатено во неделата за спорт и рекреација.
Советот со 15 гласа ЗА ја усвои Програмата за одбележување на празници и манифестации и настани во
општина Пробиштип за 2012 година.
Точка 11
Програма за активностите на општина Пробиштип во областа за заштитата и спасувањето во 2012 г
Образложение по точката даде Радослав Илиевски раководител на одделението за јавни дејности.
Комисијата за општествени дејности ја разгледа Програмата за активностцте на општина Пробиштип
во областа за заштитата и спасувањето во 2012година и му предлага на Советот истата да ја усвои.
Комисијата за финансии, Буџет и ЛЕР ја разгледа Програмата за активностите на општина
Пробиштип во областа за заштитата и спасувањето во 2012година и му предлага на Советот истата да ја
усвои.
Советот со 15 гласа ЗА ја усвои Програмата за активностите на општина Пробиштип во областа за
заштитата и спасувањето во 2012година.
Точка12
Акционен план на комисијата за еднакви можности за 2012 година,
Образложение по точката даде Радослав Илиевски раководител на одделението за јавни дејности.
Комисијата за еднаквост меѓу половите го разгледа Акциониот план на комисијата за еднакви
можности за 2012 година и му предлага на Советот да го усвои со следниот заклучок:Сите предвидени
трибини што треба да се организираат во Пробиштип да се планираат и во Злетово и во други рурални
средини, да се предвиди предавање за мобинг и заштита при работа во соработка со МТСП.
Комисијата за финансии, Буџет и ЛЕР го разгледа Акциониот план на комисијата за еднакви
молшости за 2012 година и му предлага на Советот истиот да го усвои.
Советот со 15 гласа ЗА го усвои Акциониот план на комисијата за еднакви можности за 2012 година.
Точка13
13.0длука за утврдување на критериуми за распределба на средства од блок дотација на средствата
од буџетот на РМ за општинските основни училишта во Пробиштип.
Образложение по точката даде Радослав Илиевски раководител на одделението за јавни дејности.
Комисијата за општествени дејности ја разгледа Одлука за утврдување на критериуми за
распределба на средства од блок дотација на средствата од буџетот на РМ за општинските основни
училишта во Пробиштип и му предлага на Советот истата да ја усвои.
Комисијата за статут и прописи ја разгледа Одлука за утврдување на критериуми за распределба на
средства од блок дотација на средствата од буџетот на РМ за општинските основни училишта во
Пробиштип и му предлага на Советот истата да ја усвои.

Советникот Тони Стојановски побара објаснување како е дојдено до распределба на средствата во
двете училишта, дали оваа поделба што е изречена во проценти е по републички терк или вие најдовте
решение. Советникот предложи распределбата на средствата да биде 60% и 40% така што ќе се зголемат
средствата во ООУ„Браќа Миладиновци".
Радослав Илиевски раководител на одделението за јавни дејности кажа дека секоја година се оди по
ист критериум во распределба на средствата, доколку се јави некој недостаток да се реагира предлага
распределбата да остане како што е направена.
Гиле Стојмиров раководител на одделението за финансиски прашања кажа дека овие критериуми се
слични на критериумите на методологијата на распределбата на наменските блок дотации. Од вкупната
дотација се вадат сите вкупни доходи каде останува место за материјалните трошоци каде се делени на 65%
и 35%, спорни се 35% каде се формира маса од 30,25,20,15% посебни износи на средства каде се делат според
нивното учество со бројот на ученици.
Советникот Тони Стојановски кажа дека најголем дел на средствата треба да падната на училиштето
што има поголем број на ученици, даде предлог да се зголеми процентот на број на ученици од 30 на 35% и
на големината на просторот од 25 на 20%.
Советникот Саше Наневски кажа дека соодносот 65 35% е задоволителен одговара и нема потреба од
промена.
Радослав Илиевски кажа дека овој сооднос одговара и доколку се промени училиштето Никола
Карев нема да може да функционира.
Советот со 5 гласа ЗА 2 ПРОТИВ и 7 ВОЗДРЖАНИ не се усвои предлогот.
Советот со 12 гласа ЗА и 3 ВОЗДРЖАНИ ја усвои Одлука за утврдување на критериуми за
распределба на средства од блок дотација на средствата од буџетот на РМ за општинските основни
училишта во Пробиштип.
Точка14
Молби и барања
Комисијата ги разгледа сите пристигнати

барања и ги предлага на Советот да ги усвои следните

Заклучоци;
1.Bo врска со Барањето за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште
од

Владо

Стојанов

сопственик

на

Аква

паркот

во

Пробиштип.Комисијата

го

усвои

следниот

Заклучок:Барањето се прифаќа каде се ослободува лицето од нлаќање надоместок за уредување на
градежното земјиште за изградба на Аква паркот во Пробиштип.
2.Во врска со Барањето за еднократна парична помош од Богданов Станојко со стан на ул. Нада
Михајлова бр.47 Пробиштип. Комисијата го усвои следниот Заклучок: Се прифаќа барањето и на лицето му
се одобрува 2000денари.
3.Во врска со Барањето од Месна заедница на населба Пробиштип, во Програмата за 2012 година да се
предвиди финансиска конструкција за пробивање, асфалтирање, и проширување на улицата кон „Миро
Барага".Комисијата го усвои следниот Заклучок:Барањето да се препрати до одделението за комунални
работи да се стави во Програмата за 2013 година.
4.Во врска со Барањето за финансиска поддршка за проект од областа на културата од Ливанта
Нанева

со

стан

на

ул.
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Заклучок:.Барањето се одбива од причина што во буцетот немаме предвидено средства за таа намена.
5. Во врска со Барањето за финансиска помош за лекување од Павле Велков со место на живеење во с.
Ратавица. Комисијата го усвои следниот Заклучок:. Барањето се одбива од причина што истиот има
користено средства од Буџетот на општината по тој основ.
6. Во врска со Барањето за финансиска парична помош за лекување од Миле и Драги Марковски со
стан на ул. Гоце Делчев бр.9Пробиштип. Комисијата го усвои следниот Заклучок: Барањето се прифаќа и се
одобрува 5000денари.
7.Во врска со Барањето за санирање на Регионален пат Миро Барага б.б од Месна Заедница на населба
Пробиштип..Комисијата го усвои следниот Заклучок:Барањето се прифаќа и се одобрува одводна цевка во
должина од 50м.

8. Bo врска co Барањето за финансиска помош за приклучок на електрична струја од Бобан и Анета
Стојменовски со живеалиште во близина на Градски гробишта Пробиштип. Комисијата го следниот
Заклучок:Барањето се одбива бидејќи нема предвидено во буџетот средства за таа намена.
9.Во врска со Барањето за извршено бесправно отворање на отвор на кров во зградата на ул.11 ти
Октомври бр.19.Комисијата го усвои следниот Заклучокг.Барањето да се препрати до одделението за
урбанизам и до инспекциското одделение.
10.Bo врска со Барањето од МК Линеа Прима ДООЕЛ да не се прават никакви промени со новиот ДУП
за објектите по имотен лист бр. 152 и земјиштето на имотен лист бр.4880 без да се земат во предвид
развојните планови. Комисијата го усвои следниот Заклучок:Барањето да се препрати до одделението за
урбанизам заштита на животната средина и ЛЕР.
Советникот Станковски праша зошто одредени барања се одбиени кога има предвидени средства во
Буџетот.
Советникот Тони Стојановски даде предлог во врска со првото барање да му се помогне да го
ослободиме од комуналната такса но за возврат да добиеме влез во аква паркот и тоа за жителите на
Пробиштип влезот да биде

ШОденари а за другите 500денари.Советникот даде предлог да се иземи

барањето и да се стави за наредната седница.
Советникот Игор Манасов како претседател на комисијата за молби и барања кажа дека имаат
предвидено средства и одлучуваат како ќе ги распоредат и смета дека треба да се помогне и да се прифати
барањето за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште.
Советникот Драган Анастасов кажа дека треба да се прифати

барање и да се ослободи од

комуналната такса.
Градоначалникот Тони Тоневски кажа дека треба да се прифати барањето треба да му се даде помош
да лицето да се ослободи од плаќање надоместок бидејќи вложува во нашата општина. Аква паркот ќе
привлече голем број на посетители од страна што секако ќе ги трошат средствата во нашата општина.
Советот со 4 гласа ЗА и 11ВОЗДРЖАНИ не го усвои предлогот да се иземи од дневен ред барањето за
ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште.
Советот со 11 гласа ЗА и 4 ВОЗДРЖАНИ ги усвои предвидените заклучоци.
Точка15
Програма за поддршка на активностите на граѓанските здруженија од општина Пробиштип
Образложение по точката даде Живка Михајловска -раководител на одделението за урбанизам
заштита на животната средина и ЛЕР.
Комисијата за општествени дејности ја разгледа Предлог Програма за поддршка на активностите
на граѓанските здруженија од општина Пробиштип и му предлага на Советот истата да ја усвои.
Комисијата за финансии, Буџет и ЛЕР ја разгледа Предлог Програма за поддршка на активностите
на граѓанските здруженија од општина Пробиштип и му предлага на Советот истата да ја усвои.
Советникот Сашка Моневска кажа дека како заклучок треба да стои доставување до членовите на
Совет фотокопии од тековната состојба или решение од централен регистар како доказ дека граѓанските
здруженија се регистрирани.
Живка Михајлова одговори дека здруженијата се активни ги имаат донесено сите потребни
документи и дека на соработникот за НВО ќе му биде пренесено да достави решенија од централниот
регистар дека здруженијата се активни.
Советот со 15 гласа ЗА ја усвои Предлог Програма за поддршка на активностите на граѓанските
здруженија од општина Пробиштип.
Откако Дневниот ред беше исцрпен седницата заврши.
Записникотго води
Анкица Кијајова

