^
' пРб ви

одржаиага

29- та ноирсдпа

з л п и с п и к
с сдиица па Сонетот na onmrvma

Пробиштии

На ден 07.04.2011 годика со ночеток во 13,00 часот Советот па ошптииа 11роГ)иштин ја одржа 29та вонредма седница на Советот на општипата во присуство на 13 члопови на Советот со следниот:
ДИЕВЕН

РНД

1. Одлука за крогласуваљс* на 08.04.2011годипа-како деп иа жалостпа опгптипа
Пробипггип;
2. Одлука за доделуваље на едиократпа паричиа иомош па фамилиите иа
загинатите и повредени во сообраќајната исзгода која со елучи на ден
06.04.2011 година па излезот од Злетово;
По повод немилиот настап кој се случи па 06.04.2011 година па излгзот од .Злотово во мсспос г ,
викана „Коритмица,, бсмпе одржама воиродма сс^дмица ма која пајирво сс одаде почит на трагичпо
загинатите со едпомипутпо молчоље.
Точка 7
Одлука за прогласупање
па 08.04.2011 годила-како доп ira жалогг ira оиштина
Пробиштип
Претседателот па Советот- Рапко Давитков продложи 08.04.201 1година да биде проглассп како
ен на жалост на ошптипа I [робипггип.
Советот едногласно с:о 13 гласа ЗА го усвои предлогот и 08.04.2011годипа го прогласи како ден a
жалост на општина Пробиштип.
Беа формирани две делегации составепа од членовите на Совотот за оддаваље па почит на
рагично загинатите и тоа прва делегација составопа од глодниво члопови: Ранко Давитков, Горан
рремов, Стојанче Зафирои, С.аше (лапковски, Драгаи Анастасов и Сашка Мопевска, и втора
ч::1егација од члеповите: Ранко Давитков, Драган Анастасов, Маргарета Лмголовиќ, На г галија
жолова, Страшко Милошсвски и Марјаи Досев.
Точка2
Одлука за доделунањс па едпокрагна иаричпа иомош па фамилиитс иа загипатите и
повредени во сообраќајпата пезгода ко/а сс случи на дсп 06.04.201 Јгодипа ма излсзот од Злего so
Претседателот па Советот-Ранко Давитков ирсдложи на фамилиите на трагично загииатите и
повредениот да им сс додели еднократна паричпа помош во висипа од 15.000депари.
Советот едногласно со 13 гласа ЗА го усвои предлогот па фамилиите ма трагично загинагите и
• а повредениот од сообраќајната иозгода да им сс додсли едмократиа парична номош во висина од
хОООдеиари.
Отако дневниот ред беше исцрпеи седпицата заврши.
Записничар
Анкица Ѓеновска

Претссдател иа Совсгот па општипа Пробиштип
Ранко Давитков

