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37-ма седница на Советот на општина

Пробиштип

Ha ден 29.12 2011г. со почеток од 12 часот Советот на општина Пробиштип ја одржа 37-та
редовна седница на Советот на општината во присуство на 15 членови на Советот со следниот:
ДНЕВЕНРЕД
1.Буџет на општина Пробиштип за 2012 година
2.0длука за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2012 година
3.Програма за работа на Советот на општина Пробиштип
4.Програма за работа и финансов план за 2012година на општинска установа Дом на култура Злетовски
рудар од Пробиштип.
5.Акт за основање на општинска установа Универзитет за доживотно учење и Елаборат за основање на
општинска установа Универзитет за доживотно учење.
6. Одлука за формирање на локално координативно тело за борба против семејно насилство.
7.0длука за формирање на работно тело за следење на имплементацијата на ЛЕАП на општина Пробиштип
8..0длука за давање согласност за основање на регионално тело за управување со отпад
9.0длука за давање согласност на цените за користење на спортски сали во општина Пробиштип
10. Иницијатива за изработка на ЛУПД од ВИП оператор за парцела во КО Кундино.
Н.Иницијатива за измена на ДУП со ЛУПД од Лазов Љубиша за парцела во КО Ратавица
12.Молби и барања
Стојанче Зафиров праша зошто нема информација за работењето на хидросистемот Злетовица на
што Ранко Давитков претседател на Совет на општина Пробиштин кажа дека повторно се имат обратено
до ЈП Хидросистем Злетовица за доставување на извештај на работа, според Деловникот и Статутот на
работа на Советот при општина Пробиштип должни сме да доставиме известување, известување ќе се
достави уште еднаш и доколку добиеме повратно ќе биде ставено како точка на дн.ред на наредната
седница.
Дневниот ред беше усвоен со 15 гласа ЗА
Советникот Тони Стојановски праша зошто нема добиено во писмена ф о р м а извештај за
потрошени средства за изградба на системот за водоснабдување во с. Кундино.
Невенка Нотевска- секретар на општина Пробиштип одговори дека одделението за комунални
работи го имало во предвид барањето и дека ќе достави во писмеиа ф о р м а кога ќе се разгледуваат
програмите за работа.
Записникот од 36-та седница беше усвоен со 15 гласа ЗА
Точка 1
Буџет на општина Пробиштип за 2012 година
Образложение по точката даде Гиле Стојмиров- раководител на одделението за
финансиски прашања.
Комисијата за финансии Буџет и ЛЕР го разгледа Буџет на општина Пробиштип за 2012 година и му
предлага на Советот да го усвои со следните дополнувања:
Во приходниот дел да се предвидуваат средства во износ од 200.000 денари на приходно конто 424712надомест за изработка на просторни и урбанистички планови.
Во расходниот дел да се предвидат средства во износ од од 200.000 допари во Програмата К2- Мизичко и
сценско уметничка дејност е на конто 424210- одржување на објекти.
Советникот Сашо Станковски праша зошто во Буџетот за 2012 година нема ставка за 2011 година се
правеше ребаланс и нема ниту еден компаративен показател за 2011 година и сме лишени од таа
компаративна анализа за да се види како се движат проекциите на намалување и зголемување на
приходите и расходите и дали вака до соодветното министерстпо ке се достават.Советникот кажа дека
оваа бројка со која е прикажан Буџстот е зачудувачка и м о ж с да се каже дека е доста развоен. Изворите.на

лходите на локалната самоуправа којшто се остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште
' ,6пственост на P.M. Советникот кажа дека сака да направи една компаративна анализа со општини во
'источниот регион кои веќе го имаат усвоено буџетот за 2012 година, Виница -буџет усвоен 260.000.000
денари од кои 90.000.000 денари се капитални приходи, Делчево 220.000 ОООденари од кои
170.000.000денари се капитални приходи, Ресен 250.000 ОООденари усвоен буџет, може да се каже дека ние
имаме 10 пати повеќе планирано средства од продажба на градежно земјиште и тоа е и дилемата дали
овој развоен буџет е реален, можеби затоа што Пробиштип е меѓу првите градови што ги доби дозволите и
ѓи исполни условите за продажба на ова земјиште.
Гиле Стојмиров раководител на одделението за финансиски прашања кажа дека изготвувањето на
буџетот е во согласност со повеќе документи меѓу кои е и фискалната стратегија, програмите,
економските показатели и на крај донесување на буџетот заклучно со ноември 2011 година, каде заклучно
со септември имаше и квартален извештај. Остварените приходи од претходната година не се стават во
формата на буџетот тие одат во завршната сметка од претходната година. До ноември зголемувањата на
буџетот се 20% освен во делот на продажбата на градежно земјиште.
Тони Тоневски- Градоначалник на општина Пробиштип кажа дека долго време се работело околу
изработката на буџетот за 2012 година, кажа дека 6 службеници добиле лиценца за отуѓување на
градежно земјиште и дека нашата општина е меѓу првите 8 општини која продаде земјиште во
сопственост на Р.М каде општините имат право да управуваат со него. Во урбаниот блок 12.1 или
индустриска зона за лесна и незагадувачка индустрија има 18 хектари, на друг урбан блок 2.1 кој е за лесна
тешка и загадувачка индустрија има 10 хектари и доколку овие два урбани блока за индустриска зона
успееме успешно да ѓи изменаџираме за 280 000 м2 ако ги помножиме по 5евра ќе ја добиеме сумата што е
дадена во буџетот. He е рачунато земјиштето што е приход од комерцијални објекти и во централното
градско подрачје каде почетната цена е повеќо од 40 евра некои парцели се продаваа и по 400 евра м2 во
Декември се продаде една парцела по 100 евра м2. Градоначалникот кажа дека ќе се успее успешно да се
изменаџира и ќе се успее државниот општествен капитал да се трансформира во локален капитал каде ќе
дојдат нови компании ќе се отворат нови бизниси ќе има нови вработувања, успешното менаџирање со
градежното земјиште значи успешен развој на нашата општина. Градоначалникот кажа дека има доста
компании кои користеле земјиште со корисничко право каде рокот за трансформирање на корисничкото
право е до крајот на 2012 година после тоа треба да плаќаат закуи за земјиштето каде тие компании имаат
интерес. Се надеваме дека во 2012 година ќе се исполни планираниот приход од продажба на државно
градежно неизградено земјиште од продажба на земјиштето кое што беше со корисничко право кое ќе се
продава со непосредна слогодба. Во меѓувреме ќе донесеме нови ДУП со што ќе овозможиме можност за
индивидуални, станбени нградби, колективни домувања. Планираните приходи од продажба на државно
градежно земјиште се реални и ќе успееме успешно да ги изменаџираме и продадеме каде ќе постигнеме
успех од две страни, едниот ќе придонесе во локалниот економски развој а другиот општината ќе успее да
собере приходи каде ќе бидат сконцентрирани на изградба на инфраструктурни објекти.
Советникот Станковски калса дека кај советниците и кај граганите ќе се поставува прашање колку
е зголемувањето на проекциите пр. кај таксите што ги плакаме како граѓани, нека се продадат со тоа ќе се
отворат нови стопански субјекти ќе се вработат нови луѓе ке се овозможи создавање на нов бруто
производ во нашиот град, да се прекине со овие индустриски трговии и да направиме силни заложби ако
сакаме Пробиштип да заживее.
Тони ТоневскиТрадоначалник на општина Пробиштип кажа во иднина советниците кога ќе
зборуваат за компаративни споредби со некои општини да го подигнат нивото, бидејки ние сме далеку
подобри понапредни од споменатите општини, се работи за општини што уште се со блокирани сметки и
не сакам да се мешам во нивниот буџет во нивната стратегија. Наша цел е да се посвети поголемо
внимание кон отварање на нови нроизводствени погони којшто ќе создаваат нова вредност, кажа дека ќе
посвети големо внимание кон привлекување на некои инвеститори кои се спремни да отворат нови
производствени погони каде ќе има нови вработувања и комплетен развој на економијата во нашата
општина.
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Советникот Стојанче Зафиров кажа дека имаме неефикасен, пренатрупан буџет каде планираната

/ројка не е реална, земајки ги хронолошки поставените категории во програмата смета дека ваквиот
буџет нема да ни донесе развојна економска политика за 2012 година, констатира дека целта на
трошењето на парите повторно нема да се фокусират на капитални инвестиции кои би донеле поголем
бенефит, туку се распределени средства во градска администрација, капитални трошоци на општината и
капитални расходи, хронолошки изграденоста на буџетот покажува дека е за социјална општина каде ова
може да се согледа во делот на социјалните бенифиции, социјалните надоместоци каде предвидени се
500.000 денари за потребите на граѓаните со социјален карактер за потребите на комисијата за молби и
барања. Буџетот за 2012 година е со социјален карактер.
Тони Тоневски -Градоначалник на општина Пробиштип кажа дека не сака оваа седница да се
претвори во политичка конотација и смета дека под развоен буџет се подразбира предвидување средства
за инвестирање на локални улици и патишта, капитални инвестиции се изградбата на филтер станицата,
градскиот пазар, плоштад, реконструкција на училишта, кино сала, изградба на нови тротоари.паркинг
простори, замена и поставување на ново улично осветлување.
Советникот Стојанче Зафиров кажа дека овој буџет треба да се фокусира на отварањето на нови
работни места што се најпотребни во овој момент на општина Пробиштип .
Тони Тоневски-Градоначалник на општина Пробиштип кажа дека оваа година покрај филтер
станицата и градскиот пазар приоритет ќе се даде на инфраструктурата во новата индустриска зона, ке се
овозможи на нашите инвеститори да добијат квалитетна инфраструктура, улици, водовод и канализација
со цел успешно да се продаде градежното земјиште и да се привлече инвеститори во индустриската зона a
со тоа и ќе се добијат нови вработувања.
Советникот Тони Стојановски кажа дека потребни се споредбени показатели и бара во иднина да
се прикажуваат за да се знае колку е остварено а колку се планира за 2012 година така сликата ќе биде
појасна и за нас и за граѓаните.
Тони Тоневски-Градоначалник на општина Пробиштип кажа дека одделението за финансии
работи според програми што ги дава Министерство за финансии, а и реално не може да се каже колку е
остварено во 2011 година затоа што уште е во тек остварувањето на буџетот. Споредбените податоци ќе
може да се достават кога ќе се разгледува кварталниот извештај за 2011 година.
Советникот Игор Манасов кажа дека буџетот за 2012 година е добро сработен и е доста развоен, го
подржува оптимизмот на Градоначалникот за остварените приходи од продажбата на градежното
земјиште. Советникот побара споредбени податоци од 2005 година до 2011 година да се види планираниот
и реализираниот буџет.
Гиле Стојмиров раководител на одделението за финансиски прашања кажа дека во моментот ѓи
има податоците за остварениот реален буџет и тоа: за 2007 година-49.000.000денари, 2008г.37.000.000ден.,2009г.35.000.000денари, 2010г.-53.000 ОООденари, 2011г.-70.000.000денари.
Советот со 12 гласа ЗА и 3 ВОЗДРЖАНИ го усвои Буџетот на општина Пробиштип за 2012 година со
претходното дополнување од Комисијата за финансии, Буџет и ЛЕР.
Точка 2
Одлука за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2012 година
Образложение по точката даде Гиле Стојмиров -раководител на одделението за
финансиски прашања.
Комисијата за статут и прописи ја разгледа Одлуката за извршување на Буџетот на
општина Пробиштип за 2012 година и му предлага на Советот да ја усвои.
Комисијата за финансии Буџет и ЛЕР прописи ја разгледа Одлуката за извршување на
Буџетот на општина Пробиштип за 2012 година и му предлага на Советот да ја усвои.
Советот со 12 гласа ЗА и 3 гласа ВОЗДРЖАНИ ја усвои Одлуката за извршување на
Буџетот на општина Пробиштип за 2012 година.
Точка 3
Програма за работа на Советот на општина Пробиштип
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Образложение no точката даде Јованка Данева-раководител на одделението за правни и општи

^аботи.
Советот со 15 гласа ЗА ја усвои Програмата за работа на Советот на општина Пробиштип
Точка 4
Програма за работа и финансов план за 2012година на општинска установа Дом на култура
Злетовски рудар од Нробиштии.
Образложение по точката даде Влатко Јордановски директор на Дом на култура Злетовски рудар
Пробиштип.
Комисијата за општествени дејности ја разгледа Програмата за работа 2012година на општинска
установа Дом на култура Злетовски рудар од Пробиштип и му предлага на Советот истата да ја усвои.
Комисијата за општествени дејности го разгледа финансовиот план за 2012година на општинска
установа Дом на култура Злетовски рудар од Пробиштип и му предлага на Советот истиот да го усвои.
Комисијата за финансии Буџет и ЛЕР ја разгледа Програмата за работа 2012година на општинска
установа Дом на култура Злетовски рудар од Пробиштип и му предлага на Советот истата да ја усвои.
Комисијата за Финансии Буџет и ЛЕР го разгледа финансовиот план за 2012година на општинска
установа Дом на култура Злетовски рудар од Пробиштип и му предлага на Советот истата да ја усвои.
Советот со 12 гласа ЗА и 3 ВОЗДРЖАНИ ја усвои Програмата за работа 2012година на општинска
установа Дом на култура Злетовски рудар од Пробиштип.
Советот со 12 гласа ЗА и 3 ВОЗДРЖАНИ го усвои финансовиот план за 2012година на општинска
установа Дом на култура Злетовски рудар од Пробиштип.
Точка 5
Акт за основање на општинска установа Универзитет за доживотно учење и Елаборат за
основање на општинска установа Универзитет за доживотно учење.
Образложение по точката даде Невенка Нотевска секретар на општина Пробиштип
Комисијата за општествени дејности го разгледа Актот за основање на општинска установа
Универзитет за доживотно учење и Елаборат за основање на општинска установа Универзитет за
доживотно учење и му предлага на Советот истиот да го усвои.
Комисијата за статут и прописи го разгледа Актот за основање на општинска установа
Универзитет за долшвотно учење и Елаборат за основање на општинска установа Универзитет за
доживотно учење и му предлага на Советот истиот да го усвои.
Советникот Страшко Милошевски кажа дека на општина Пробиштип му е потребен ваков
грагански универзитет за доживотно учење, да ја подржиме иницијативата и да ја освоиме.
Советникот Стојанче Зафиров кажа дека се согласува и дека е потребно да се отвори универзитет
од ваков тип, праша дали е направено анкета за да се знае колкав ќе биде бројот на ученици, дали ќе
може да се пријавуваат од други општини, на кој начин ќе се финансира и дали ќе биде одржлив.
Советникот Страшко Милошевски праша дали е во ред да се стави име, должна за тоа е комисијата
за предлог на имиња, улици.
Советникот Игор Манасов кажа дека ја подржува иницијатаивата за основање на ваков грагански
универзитет за доживотно учење со што ќе се овозможи давање услуги на граѓаните од нашата општина
ќе функционира рентабилно каде со добро менаџирање ќе се постигне добар успех.
Советникот Јасна Павлова кажа дека во името на политичката партија СДСМ ќе се даде подршка
за отварање на универзитет од ваков тип се во интерес на граѓаните од општина Пробиштип.
Невенка Нотевска- секретар на општина Пробиштип кажа дека финасирањето се бара од
одредени програми во зависност од кои ќе ги изфинансира Министерството за образование и наука a
останатаото самофинансирање значи од учесниците, не е планирано финансирање од Буџетот на
општината, општината е должна да изготви финансов план за да продолжи со работа до крај установата
доколку дојде до укинување во мегувреме, исто така може да се пријават и учесници од други општини, во
однос на името таа комисија е за именување на инфраструктурни објети, улици и мостови ова е установа
како секоја фирма што е должна во актот за основање да напише назив и седиште така и заоваа установа

, ,-лжни сме да дадеме име, за името св.Гаврил Лесновски ни дојде на идеја бидејќи таму била
•грепишувачката школа.
Советот со 12 гласа ЗА и 3 ВОЗДРЖАНИ го усвои Актот за основање на општинска установа
Универзитет за доживотно учење и Елаборат за основање на општинска установа Универзитет за
доживотно учење.
Точка 6
Одлука за ф о р м и р а њ е на локално координативно тело за борба против семејно насилство
Образложение по точката даде Јованка Данева - раководител на одделението за правни работи
Комисијата за општествени дејности ја разгледа Одлука за формирање на локално координативно
тело за борба против семејно насилство и му предлага на Советот истата да ја усвои.
Комисијата за статут и прописи ја разгледа Одлука за формирање на локално координативно тело
за борба против семејно насилство и му предлага на Советот истата да ја усвои.
Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања ги предложи следните членови на локално
координативно тело и му предлага на Советот истите да ги усвои.
1.

Јагода Ристевска-претставник од Здравен Дом Нада Михајова Пробиштип

2.

Велибор Анѓеловски- претставник од Полиција

3.

Радослав Илиевски-образовни институции

4.

Анкица Кијајова-општина Пробиштип

5.

Љупка Митевска-СОУ„Н.Н.Борче" Пробиштип

6.

Јагодинка Стојановска -ООУ„Браќа Миладиновци

7.

Адријана Митевска-ООУ„Никола Карев"

8.

Светлана Станојковска-НВО
9. Претставник од Центар за социјална работа

Советникот Стојанче Зафиров ја подржува оваа иницијатива, предлага во иднина да бидат
вклучени и претставници од црквите.
Советот со 14 гласа ЗА ја усвои Одлука за формирање на локално координативно тело за борба
против семејно насилство.
Точка 7
Одлука за формирање на работно тело за следење на имплементацијата на ЛЕАП на општина
Пробиштип
Образложение по точката даде Живка Михајловска раководител на одделението за
урбанизам.заштита на животната средина и ЛЕР.
Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина ја разгледа
Одлуката за формирање на работно тело за следење на имплементацијата на ЛЕАП на општина
Пробиштип и му предлага на Советот истата да ја усвои.
Комисијата за статут и прописи средина ја разгледа Одлуката за формирање на работно тело за
следење на имплементацијата на ЛЕАП на општина Пробиштип и му предлага на Советот истата да ја
усвои.
Комисијата за мандатни прашања избори и именувања ги иредложи следните претставници за
членови на Тело за следење на спроведување на ЛЕАП 2009-2015 на општина Пробиштип и му предлага на
Советот истите да ги усвои.
1.Градоначалник на општина Пробиштип Тони Тоневски, претседател
2.Гиле Стојмиров, Раководител на одделението за финансии и Буџет, општина Пробиштип, член
3.Тони Геров, Соработник за животна средина, одделение за урбанизам, заштита на животна
средина и ЛЕР, општина Пробиштип, член
4.Дивна Стојанова, овластен инспектор за животна средина, општина Пробиштип, член
5.3оран Наумовски, комунален инспектор, општина Пробиштип, член
б.Претставник од ЈКП„Никола Карев", Иле Серафимов, член
7 Ппртгтаиншѓ ПП Г А П В Р Г Н Л Б Л Т Р П И И . Б И Г Р П К Д Лавиткпвгка.

ЧЛРН

V

9.Претставник од Индо минерали и метали Александар Лазаров, член
10.Претставник од НВО Љупчо Горгиевски, член
П.Претставник од работните групи на ЛЕАП, Злате Анчов.член
Советот со 14 гласа ЗА ја усвои Одлуката за формирање на работно тело за следење на
имплементацијата на ЛЕАП на општина Пробиштип.
Точка 8
Одлука за давање согласност за основање на регионално тело за управување со отпад
Образлолсение по точката даде Јованка Данева -раководител на одделението за правни работи.
Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина ја разгледа
Одлуката за давање согласност за основање на регионално тело за управување со отпад и му предлага на
Советот истата да ја усвои.
Комисијата за статут и прописи ја разгледа Одлуката за давање согласност за основање на
регионално тело за управување со отпад и му предлага на Советот истата да ја усвои.
Советот со 13 гласа ЗА ја усвои Одлуката за давање согласност за основање на регионално тело за
управување со отпад.
Точка 9
Одлука за давање согласност на цените за користење на спортски сали во општина
Пробиштип
Образложение по точката даде Радослав Илиевски раководител на одделението за јавни дејности.
Комисијата за општествени дејности ја разгледа Одлуката за давање согласност на цените за
користење на спортски сали во општина Пробиштип и му предлага на Советот да го усвои со следниот
заклучок:
Се задолжуваат директорите на училиштата уплатата за користење на спортските сали да ја вршат
исклучиво на сопствената сметка, само вирмански а никако на каса прими.
Одлуката за користење на спортските сали во ОУ„Н-Н.Борче се препраќа до училишниот одбор да
изврши усогласување на истата со следните препораки:
-двете сали- стара и нова да се користат за сите спортови
-да се користат соблекувалните по без употреба на тушевите.
Комисијата за финансии, Буџет и ЛЕР дејности ја разгледа Одлуката за давање согласност на
цените за користење на спортски сали во општина Пробиштип и му предлага на Советот да ја усвои со
заклучокот од комисијата за општествени дејности.
Комисијата за статут и прописи ја разгледа Одлуката за давање согласност на цените за користење
на спортски сали во општина Пробиштип и му предлага на Советот да ја усвои со заклучокот од
комисијата за општествени дејности.
Советникот Тони Стојановски кажа дека во овие сали се троши електрична енергија се плаќа на
лице за одржување на хигиената се согледа дека не може да се издржи бесплатното користење на
спортските сали со што се негира донесената одлука за бесплатно користење на спортските сали.
Советникот предложи плаќање за рекреативните ангажмани, или надокнада да плаќаат само
рекреативци за користење на спортски сали, спортските клубови да бидат ослободени од плаќање и
предлага да се именува претседател од советниците од владеачката структура бидејки ќе најдат начин за
обезбедување на средства за плаќање доколку се донесе ваквата одлука.
Радослав Илиевски раководител на одделението за јавни дејности кажа дека спортските сали се
користеле за спортски цели каде се наплаќало за рекреативни цели, а на спортските клубови не се
наплаќало од причина што локалната самоуправа сакаше повеќе да ги мотивира спортските клубови, ќе
бидат подржани спортските клубови преку програмата за спорт во рамки на програмата за надомест.
Советникот Игор Манасов даде предлог да се додаде за СОУ„Н.Н.Борче" тренинзи за спортски
клубови да се наплаќа на спортските клубови за тренинзи месечно по 2000 денари да се донесе како
одлука до наредниот совет.
Советникот Горан Ефремов праша каде ќе се врши уплатата за користење на спортските сали.
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Радослав Илиевски раководител на одделението за јавни дејности кажа дека донесена е одлука за

/ сористење на спортските сали на Училишниот одбор, нема отстапувања од цената на чинење а плаќањето
ќе се врши со договор меѓу училиштето и клубот.
Советот со 6 гласа ЗА 9 ВОЗДРЖАНИ не го усвои предлогот на советникот Тони Стојановски
Советот со 9 гласа ЗА 6 ВОЗДРЖАНИ го усвои предлогот на советникот Игор Манасов
Советот со 9 гласа ЗА 6 ВОЗДРЖАНИ ја усвои Одлуката за давање согласност на цените за
користење на спортски сали во општина Пробиштип со заклучокот од комисиите.
Точка10
Иницијатива за изработка на Ј1УПД од ВИП оператор за парцела во КО Кундино
Образложение по точката даде Живка Михајловска раководител на одделението за урбанизам
заштита на животната средина и ЛЕР.
Комисијата за урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина ја разгледа
Иницијатива за изработка на ЛУПД од ВИП оператор за парцела во КО Кундино и му предлага на Советот
истата да ја усвои.
Советот со 15 гласа ЗА ја усвои Иницијатива за изработка на ЛУПД од ВИП оператор за парцела во
КО Кундино.
Точка 11
Иницијатива за измена на ДУП со ЛУПД од Лазов Љубиша за парцела во КО Ратавица
Образложение по точката даде Живка Михајловска раководител на одделението за урбанизам
заштита на лшвотната средина и ЛЕР.
Комисијата за урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина ја разгледа
Иницијатива за измена на ДУП со ЛУПД од Лазов Љубиша за парцела во КО Ратавица и у предлага на
Советот истата да ја усвои.
Советот со 15 гласа ЗА ја усвои Иницијатива за измена на ДУП со ЛУПД од Лазов Љубиша за
парцела во КО Ратавица..
Точка12
Молби и барања
Комисијата ги разгледа сите пристигнати барања и ги предлага на Советот да ги усвои следните
Заклучоци;
1.Bo врска со Барањето од месната заедница Пробиштип и иницијативен одбор за одобрување

на

средства за покривање на придружен објект - трапезарија кој е во завршна фаза..Комисијата го
разгледа барањето и го усвои следниот Заклучок:.Барањето се п р и ф а ќ а
2.Во врска со Барањето од Црковниот одбор„Свети Илија" од Калниште, да се одобрат 20 клупи и 45
столчиња за потребите на Црковниот одбор „Свети Илија"за во трапезаријата во самата црква
каде истите се земени и се користат од СОУ„Н. Н. Борче"Комисијата го разгледа барањето и го усвои
следниот Заклучок: Барањето се прифаќа.
3.Во врска со Барањето од Месна заедница на с. Пестришино, бараат тампонирање и трасирање на
патот од с.Трооло до с.Пестришино. Комисијата го разгледа барањето и го усвои следниот
Заклучок.-Барањето да се препрати до одделението за комунални работи каде истото ќе се предвид!.
во Програмата за наредната година.
4.Во врска со Барањето од Советот на родители од с.Добрево, бараат децата од с. Добрево да добијакомпјутери како што имаат децата од другите училишта. Комисијата го разгледа барањето и п
усвои следниот Заклучок:.Барањето да се препрати до Одделението за јавни дејности
5. Во врска со Барањето од жители на Злетово што живеат на улица Пониква Злетово, бараа
асфалтирање на споредната улица од 60м од главната улица„Пониква" Злетово. Комисијата г
разгледа барањето и го усвои следниот Заклучок:.. Барањето да се препрати до одделението з
комунални работи каде истото ќе се предвиди во Програмата за 2013 година за асфалтирање на улиц
во Злетово.
fiRn впска со Барањето за финансиски средства за илаќање на електрична енергија од Благо
•'Ѓ
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/

/ .усвои следниот Заклучок: Се препорачува подносителот на барањето да се обрати до Центар за
социјална работа.
t

7.Во врска со Барањето за финансиска помош за лекување од Димитар Алексов од Злетово.
Комисијата го разгледа барањето и го усвои следниот Заклучок: Се препорачува подносителот на
барањето да се обрати до Центар за социјална работа.
8. Во врска со Барањето за еднократна парична помош од З о р а Јованова од населба Калниште.
Комисијата го разгледа барањето и го усвои следниот Заклучок: Се препорачува подносителот на
барањето да се обрати до Центар за социјална работа.
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9.Во врска со Барањето за финансиска помош од Снежана Илиевска од Пробиштип..Комисијата го
разгледа барањето и го усвои следниот Заклучок:. Се препорачува подносителот на барањето да се
обрати до Центар за социјална работа.
lO.Bo врска со Барањето за еднократна парична помош за лекување од Лилјана Божинова од
населба Калниште. Комисијата го разгледа барањето и го усвои следниот Заклучок: Се препорачува
подносителот на барањето да се обрати до Центар за социјална работа.
И.Во врска со Барањето за финансиска помош за лекување на тригодишно дете болно од епилепсија
од Анета Стоименовска со стан на ул. ЈНА населба Каллиште. Комисијата го разгледа барањето и го
усвои следниот Заклучок: Се препорачува подносителот на барањето да се обрати до Центар за
социјална работа.
Советникот Станковски праша која е причината што сите барања се одбиени.
Советникот Игор Манасов кажа дека барањата за финансиска помош се одбиени и се
препратени до Центар за социјална работа, а комисијата за молби и барања одлучи да се одобруваат
поголеми средства за инцидентни потреби.
Советникот Станковски предложи да не се одбиваат барањата за еднократна помош да не се
двојат и да се даде на тие лица по 2000 денари , на што Игор Манасов одговори дека комисијата има
донесено заклучок и работи според свои критериуми.
Советникот Тони Стојановски го прочита барањето од Совет на родители и праша зошто и овие
деца не се стават во рамноправна положба со другите деца, зошто не им се овозможи да ја следат
наставата рамноправно како другите деца со компјутери.
Радослав илиевски раководител на одделението за јавни дејности кажа дека за одржување на
настава има лаптопи каде наставниците ги носат со себе и ги вракаат, се прават напори во с.Добрево и
с. Ратавица да се стави по еден статичен компјутер, каде би требало за вчеме на полугодието да се
исполни ветеното.
Советникот Игор Манасов кажа дека сите овие лица веќе имале поднесено барање за
финансиска помош и веќе имаат искористено такви ставки, комисијата донесе заклучок да се даваат
средства само за ургентни потреби.
Советот со 6 гласа ЗА 1 ПРОТИВ и 8 ВОЗДРЖАНИ не го усвои предлогот на советникот
Станковски.
Советот со 9 гласа ЗА 6 ВОЗДРЖАНИ ги усвои предвидените заклучоци.

Откако Дневниот ред беше исцрпен седницата заврши.
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