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I.

ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ВМРО-ДПМНЕ
Почитувани граѓани,
Изборите се врвно демократско право. Тие се празник за
демократијата, можност граѓаните давајќи го својот глас
да ја креираат својата иднина. Секој од вас ја има можноста за избор. Иако некој сака да ги потцени овие локални избори, тоа не е така, таквиот пристап не е правилен ниту, пак, има оправдување. Токму од вашата одлука
ќе зависи за каква иднина ќе се решите и во какво место
сакате да живеете. Изборот не е никогаш едноставен,
ниту лесен, но тој е препознатлив и е секогаш резултат на
промислено и мудро однесување. Во изминатите четири
години максимално се вложивме за изградба на современи општини. Нашата цел беше да ги придвижиме работите, да почне да се решаваат
напластените проблеми со кои се соочуваа граѓаните преку вложување во инфраструктурата, изградба на патишта, водоводна и канализациска мрежа, решавање на
сообраќајниот хаос. Нашата цел беше облагородување на просторот со нови паркови, шеталишта, спортски терени, забавни паркови за најмладите, со содржини за
народот и за неговите потреби, за секој дел од населението. Создаваме повеќе простор каде што нашите деца безгрижно ќе растат и ќе се развиваат, ќе напредуваат и
ќе остваруваат успеси во својот живот. Јас, искрено, верувам дека секој од вас го
препознава тој чесен и одговорен пристап кон работата. Знам дека има и уште многу
да се работи, но работите се придвижија и ние го вложуваме секој атом од својата
сила за да овозможиме натамошен прогрес. Секој од вас е одговорен пред самиот
себе и пред своето семејство. И знам дека го посакувате најдоброто. На локалните
избори што ни претстојат ја имате можноста за избор, да ги поддржите напредокот
и развојот. Директно да донесете одлука за тоа во какво место сакате да живеете.
Ние не ветуваме дека преку ноќ ќе направиме чуда, но тоа што го ветуваме го исполнуваме, со напорна и посветена работа, со беспоштедно вложување во решавањето
на проблемите на граѓаните. Ние не говориме за измислени работи, туку за конкретни проекти, голем дел од нив предложени од самите граѓани, видливи, со прецизна
динамика на нивна реализација, со рокови кон кои се обврзуваме. Така ќе биде и овој
пат. Тоа е тоа што нè прави поинакви од другите. Оценувајте нè според тоа што го
имаме во нашите програми, кои се реален одраз на потребите на граѓаните. Дадениот збор за нас е закон. Нашата вредност, во која јас цврсто и непоколебливо верувам,
е ветеното. Од овој принцип нема отстапување ниту милиметар. Ние сè што ветуваме
го има во нашите програми. Програмите што ви ги нудиме се такви какви што им се
потребни на граѓаните. Вие може да ги видите и оцените и, тоа што е најбитно, да
знаете дека тоа што го има во нив ќе се оствари затоа што сме докажале дека ние
реализираме. Тие се нашата визија за развој на местото во кое живеете. Таа визија
е гаранцијата за развој, визија што е преточена во стотици конкретни проекти, кои
треба да се реализираат.
Јас не сум човек што ветува сè и сешто. Дадениот збор е голема работа. Од него нема
отстапки ниту колебања. Тоа е тоа што јас го барам и од моите соработници, тоа е
тоа што ќе го барам и од кандидатот за градоначалник, за кој при одлуката за избор
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беше пресудно тој да биде чесен и одговорен човек, да ги споделува вредностите
на нашата работа и да си стои не ветеното. Тие личности што се кандидати на овие
избори, а кои и досега беа градоначалници, направија конкретни работи што го подобрија секојдневието, а тие што се кандидираат за првпат имаат богато професионално и лично искуство и сработени проекти во нивната кариера што е гаранција
за нови резултати и токму овој личен кредибилитет на кандидатите беше значаен
услов за да се здобијат со партиската поддршка затоа што тие мора да постапуваат
во согласност со нашите вредности, кои по секоја цена ги браниме и од кои не отстапуваме, а тоа се искреноста, чесноста, работливоста, посветеноста и блискоста
со народот. Можам да ви ветам дека нивната главна задача ќе биде да го реализираат тоа што е во програмите, а моја главна цел ќе биде постојано и постојано да ги
потсетувам на обврските што ги преземале спрема граѓаните и да обезбедам да ги
исполнат ветувањата што ги дале.
Во оваа програма ќе видите многу проекти што ќе го разубават вашето место, од
секоја сфера на општественото живеење, а што е во рамките на финансиските можности. Разгледајте ги внимателно и увидете што сè ќе се подобри и унапреди во вашата општина. Тоа ќе биде направено. Сакам да нагласам дека во идниот период
стратегиски ќе се фокусираме на отворање нови работни места со учество на општината, на отворање нови општински развојни зони во кои ќе може да се отвораат нови
фабрики и капацитети, кои ќе носат нови вработувања, на можности за искористување на природните ресурси за отворање капацитети во кои ќе се вработуваат луѓе,
на поддршка на приватната иницијатива и развој на бизнисот, за што Владата, како ѝ
досега, ќе дава огромна поддршка. Ќе се осврнеме и на инфраструктурните проекти
од секој вид, кои ќе ги модернизираат општините и ќе го променат ликот на местото
во кое живеете градејќи го во модерно европско населено место, а посебно ќе се
фокусираме на новите можности и мерки за обезбедување домови за населението,
за нови населби во кои земјиштето ќе може да се откупува по поволна цена и да се
градат домови за семејствата, таму каде што е тоа изводливо и каде што има потреба, односно побарувачка.

Драги пријатели,
Во изминатите четири години покажавме дека успесите се достижни, понекогаш
за нив треба труд и време, но кога се работи се постигнуваат резултати и, дополнително, успесите се поголеми кога се заслужени. Покажавме дека со заеднички
сили, Владата, општините и, пред сè, граѓаните знаат како, и знаат да имаат успех.
Во период кога треба да продолжиме уште посилно, соочени со предизвиците на
новото време, со европската должничка криза и предизвиците во евроинтеграциите, ние треба обединети и сплотени да ги збиеме своите редови и да продолжиме
со создавањето нови дела и вредности, кои се трајни и се за народот и кои се наш
најдобар одговор. Да продолжиме да чекориме по патот на успехот и да постигнеме
нови достигнувања за нас и за нашите семејства, за нашата држава Република Македонија. Тоа е влогот на нашата генерација за кој сум сигурен дека ќе го исполниме.
Со мудрост, со чесност и со работа.

Со почит,
Никола Груевски
претседател на ВМРО-ДПМНЕ

II.

ОБРАЌАЊЕ НА КАНДИДАТОТ
ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК
Почитувани сограѓани,

Да се биде кандидат за градоначалник на општина Пробиштип од редовите на ВМРО-ДПМНЕ е привилегија, но
и голема одговорност.

Како кандидат за градоначалник имам голема обврска
кон сите вас и токму преку овој документ, преку мојата
програма за работа, ќе ве запознаам со сите проекти, активности и стратегии што се обврзувам да ги реализирам
доколку вие решите дека мене ќе ми ја доверите функцијата градоначалник.
Во мојата програма за работа ви се претставени повеќе од 200 нови проекти. Сите
од нив се прецизно објаснети, со конкретни рокови на реализирање, со испланиран
буџет и со извори на финансирање. Сите наведени проекти ќе бидат мој приоритет
и моја цел.

Почитувани,
За тоа дека ние како партија го остваруваме тоа што го ветуваме зборуваат нашите
дела, кои се најсилната гаранција дека тоа што сме го ветиле и сме го реализирале
и дека тоа што сега ќе го ветиме, повторно ќе го оствариме. Токму тоа е тоа што нѐ
прави поинакви од другите партии.
Преку одобрување на оваа програма, вие самите решавате во која насока ќе се движи општината Пробиштип, вие секогаш знаeте вистински да вреднувате и да цените.
Јас можам да ветам дека и во оваа програмата за работа ќе останеме силно посветени на реализација на стратегиските приоритети во насока на подобрување на животниот стандард на граѓаните, развој на економијата и создавање поволна деловна
клима, решавање на комуналните и на инфраструктурните проблеми, поквалитетно
образование, социјална заштита и здравство, промоција на општината во областа
на културата, спортот, како и транспарентна и ефикасна работа на општината и на
јавната администрација.
За вреднувањето на предложената програма соодветен суд и мандат даваат единствено граѓаните и токму поради тоа програмата е за моите сограѓани.
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Со цврста заложба за исполнување на програмата ја барам вашата доверба.
Почитувани, заеднички ќе продолжиме да ја градиме нашата општина, заеднички ќе
реализираме, ќе градиме, ќе создаваме затоа што градоначалникот постои за граѓаните!
Искрено ваш
Тони Тоневски

Во изминатите четири години бевме исправени пред многу предизвици за модернизација на општините. Во четиригодишниот период, Владата на Република
Македонија спроведе амбициозна реформска агенда и доследно и посветено
ги реализираше ветените проекти во сите области значајни за локалната самоуправа.
Заложбите на ВМРО-ДПМНЕ во изминатите години резултираа со напредок во
развојот на локалната самоуправа, што придонесе 99 проценти од општините да
влезат во втората фаза од фискалната децентрализација.
Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, не стои само
на ветувања за финансиска поддршка на општините. Општините добија повеќе
средства, кои ги управуваат на поприспособлив начин. Зголемен е обемот на
трансфери и на дотации во областа на образованието, културата, социјалната
заштита и противпрожарната заштита. Покрај издвојувањето три проценти од
средствата од персоналниот данок на доход, како ниту една друга влада досега, ВМРО-ДПМНЕ одвои 50 проценти повеќе средства од ДДВ за општините,
односно од три птоценти на 4,5 проценти од собраните приходи од данокот на
додадена вредност. Со тоа голем дел од данокот платен од граѓаните повторно
се враќа директно во буџетот на локалната самоуправа за да се користи за локални проекти и потреби.
На полето на образованието, основните и средните училишта веќе целосно се
наоѓаат во комплетна надлежност на локалните власти. Денес граѓаните самостојно донесуваат одлуки за образованието на своите деца водејќи се од сопствените потреби и приоритети. Навременото исполнување на финансиските
обврски ја прави Владата на Република Македонија партнер во остварувањето
на заедничките цели – современо и квалитетно образование. Покрај основните
образовни потреби, Владата се грижи за секој ученик поединечно, со обезбедување бесплатни учебници најдоцна до 1 септември, бесплатен пристап до интернет, компјутери во образованието, се грижи градејќи спортски сали и терени... Како никогаш досега, учениците имаат можност за високо образование на
некој од новоотворените факултети или дисперзирани студии, по завршувањето
на средното училиште.
Во сферата на социјалната грижа и заштита, успешно е совладана првата фаза
од децентрализацијата: грижата за најмладите и за највозрасните членови на
нашата заедница сега е целосно во надлежност на општините.
Детските градинки, домовите за стари и изнемоштени лица, домовите за згрижување деца без родители... ги финансира општината со поддршка на трансфери
од централната власт. Локалната власт најдобро знае кои се нивните главни потреби и желби.
Со крупни чекори, во изминатите четири години, се спроведе децентрализација
и во областа на културата. Не дозволивме да се препуштат на заборавот нашата
традиција и славно минато. Владата на Република Македонија, предводена од
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ВМРО-ДПМНЕ, се погрижи да има доволно средства за финансирање на многубројни културни манифестации, проекти за зачувување на фолклорот и на народното паметење... Нашите новоизградени плоштади станаа места за културни настани, собиралишта за споделување значајни моменти од секојдневниот живот,
места за одмор и за дружење, места каде што секој граѓанин наоѓа свое катче...
Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО- ДПМНЕ, континуирано ги поддржува напорите на општините за поттикнување на локалниот развој.
Проектот за модернизација на локалните и на регионалните патишта е само
еден од нив. Во многу блиска иднина, сообраќајот ќе се одвива побрзо и побезбедно, што ќе ги олесни нашите секојдневни потреби, а особено потребите
на локалниот бизнис. Подобрувањето на инфраструктурата во многу општини
беше и останува еден од главните приоритети. Со изградба на инфраструктурата, општината непосредно му помага на деловниот сектор имајќи предвид колку
е тој важен дел од развојната стратегија.
Во иднина продолжуваме со работа и понатаму посветени на развојот на локалната самоуправа преку заокружување на процесот на децентрализација и на
политиката на рамномерен регионален развој низ целата држава со цел надминување на развојниот диспаритет. Тоа значи поголема самостојност и одговорност на локалните власти и поголема вклученост на граѓаните во донесувањето
одлуки за прашања што за нив се од суштинско значење.
Фискалната децентрализација бележи напредок во последните пет години, од
аспект на зголемување на капацитетите на општините за собирање и за менаџирање на локалните даноци и такси, на грантовите од централната власт, како и
зголемување на изворите на финансирање по основа на концесии, продажба на
државно градежно земјиште и др. Така, успеавме да ја подобриме наплатата на
даноците од имот за повеќе од 50 проценти на ниво на Република Македонија,
со што сега можеме да финансираме идни проекти од локално значење.
Општините денес, по четиригодишното успешно засилување на фискалната автономија, се самостојни во донесувањето одлуки и во распределбата на
општинските финансиски средства. Секоја општина сама донесува одлуки за
финансирање на локалните приоритети, според желбите и искажаните сугестии
од вас, граѓаните.
Владата, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, од 1 јули 2011 година им го даде правото
на управување на државното градежно земјиште на општините. За нас, управувањето на градежното земјиште е одговорност кон идните генерации, со што се
отвора патот за реализација на нови инвестиции и за подобрување на економската благосостојба.
Искрениот и партнерски однос на Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, при пренесувањето надлежности и финансиското засилување на општините е препознатлив во низа други чекори што ги презеде.
Во согласност со економската програма на ВМРО-ДПМНЕ за следните четири
години, ќе се реализира проектот „поволни заеми за општините“. Со него ќе се
обезбедат поволни кредити за општините наменети за подобрување на општинските услуги и услови за спроведување дополнително финансирање со општински обврзници. Ќе се обезбедат финансиски средства за низа капитални проекти за кои граѓаните и локалната деловна заедница имаат голема потреба.
ВМРО-ДПМНЕ продолжува со иницирање дополнителни мерки за унапредување

на развојот на локалната самоуправа што, несомнено, ќе придонесе кон создавање услови за економски, културен и за социјален напредок на општините,
како и за зацврстување на демократијата воопшто.
ВМРО-ДПМНЕ ќе остане посветена на соработката меѓу централната и локалната власт и на соработката меѓу општините како услов за обезбедување поквалитетни и поекономични услуги за граѓаните, но и на соработката за подготовка на
заеднички проекти, кои ќе бидат конкурентни во обезбедувањето средства од
фондовите на Европската унија.
ВМРО-ДПМНЕ ќе се посвети на спроведување конкретни мерки за поттикнување
на локалниот економски развој преку кој би се подобрил квалитетот на живеење во општините. Со тоа ќе се обезбеди поголема финансиска стабилност на
општините, намалување на диспаритетот во планските региони, поттикнување
на учеството на граѓаните во процесот на донесување одлуки на локално ниво
и воспоставување партнерства како меѓу општините така и меѓу општините и
граѓанскиот сектор.
Како и досега, ВМРО- ДПМНЕ во остварувањето на својата програма на локално
ниво целосно и недвосмислено ќе се води од принципите на одговорност, чесност и на транспарентност во работата. Транспарентноста и отчетот на органите
на општините се препознаени како основни начела во работењето.
Бевме, сме и ќе бидеме во постојана комуникација со вас. Вложен е огромен
напор за да им се излезе в пресрет на приоритетните општински потреби. Но,
не застануваме тука, сакаме да внесеме што поголема демократија и свежина во
локалното донесување одлуки.
Денес во нашата општина е отфрлен стереотипниот начин на донесување одлуки во канцеларии и во кабинети. Локалните претставници се секојдневно на
терен, меѓу вас, граѓаните, спроведувајќи една од најдобрите светски практики
за подобрување на распределбата на локалните буџетски средства. Тоа е партиципативното буџетирање. Со него СИТЕ граѓани имаат еднакви можности да бидат вклучени во донесувањето одлуки за намената на општинските финансии.
Преку партиципативното донесување одлуки, граѓанинот го добива местото
што го заслужувал отсекогаш: тој е централна клетка, од која поаѓаат и се разменуваат информации меѓу креаторите на локалната политика и корисниците
на услугите.
За сето тоа што е ветено, остварено, потрошено, општините полагаат и ќе полагаат отчет, но не само пред централната власт, туку, многу поважно, пред ВАС,
граѓаните. Тоа се врши на најтранспарентен начин, при што секој може бесплатно да пристапи кон информациите за донесените одлуки, акти и буџет.
Општините во Република Македонија, предводени од градоначалниците од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, покажаа дека со ентузијазам и со посветеност се постигнуваат резултати, кои граѓаните високо ги ценат и вреднуваат.
Горди сме на постигнатото, но имаме уште многу идеи и иницијативи, кои ќе ги
оствариме со ваша помош.
Ни претставува чест и задоволство во продолжение да ви ги претставиме нашите поединечни проекти и програми.
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ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ
Економски и индустриски развој на Пробиштип
Како главни чекори што ќе бидат преземени во оваа насока се развивање
на постојните и отворање нови индустриски зони. За таа цел е предвидена изработка на стратегија за привлекување инвеститори, предвидено е
довршување на постојната индустриска зона со комплетна инфраструктура, поставување нов асфалтен слој, инсталирање водовод и канализација
и енергетски ефикасни светилки, донесување нови детални урбанистички
планови. Во исто време, Општината силно ќе продолжи со поддршка на заинтересираните фирми за добивање концесии за вршење геолошки истражувања и експлоатација на минералните суровини.
Булеварско уредување на влезот на Пробиштип (од страната на Штип) со
поставување нов слој на асфалт, уредување со дрвореди, осветлување и сообраќајно обележување
Реконструкција на постојниот градски парк, негово проширување и изградба на фонтани, нови зелени површини, спортски комплекси
Реконструкција на постојниот плоштад и изградба на нов, второстепен
плoштад
Реконструкција на улицата Јаким Стојковски со поставување нов асфалтен
слој, поставување тротоари и енергетски ефикасни светилки.

I.

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Локалниот економски развој значи потреба од директна работа за економско зајакнување на локалните области за да се подобри квалитетот на
живот на граѓаните. Успехот на општествата денес зависи од способноста
на локалните средини да се приспособат на брзите промени во светот и од
способноста да ја зајакнат сопствената конкурентност. За подобрување на
конкурентноста, главниот импулс за економски раст мора да произлезе од
приватниот сектор затоа што само тој може да создаде економска благосостојба и нови работни места на долг временски рок.
Приватните субјекти зависат од поволностите за водење бизнис, односно од
условите што власта ќе ги обезбеди за нив. Затоа, локалната власт на Општи-
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на Пробиштип, во соработка со Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, во наредниот период ќе биде силно фокусирана на
локален економски развој и на градење партнерство со бизнис-заедницата
заради остварување на интересите на граѓаните.
Со отворањето на индустриската зона во општина Пробиштип, ќе создадеме
поволна бизнис-клима за домашни и за странски инвеститори. Градењето
нови производствени погони ќе придонесе за намалување на невработеноста и за забрзување на економскиот развој на општината.
Наши најважни проекти во насока на остварување на споменатите цели во
следниот четиригодишен период ќе бидат:
Проект: Гасификација на Пробиштип
Со вклучувањето на Република Македонија во проектот „Јужен поток“ и во
проектот за изградба на национална гасоводна мрежа, ќе се овозможи гасификација на општина Прибиштип.
Со изградбата на второстепената и на третостепената мрежа ќе се овозможат пониски трошоци за греење за домаќинствата и за компаниите, како и
пониски трошоци за енергенти на производствените капацитети што го користат гасот.
Рок: декември 2016 година

Проект: Довршување на индустриската зона со комплетна инфраструктура
Опис на проектот: Проектот опфаќа поставување нов асфалтен слој, инсталирање водовод и канализација и енергетски ефикасни светилки во индустриската зона.
Средства: 15.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: крајот на 2013 година

Проект: Формирање совет за економски развој на општината
Опис на проектот: Ова советодавно тело ќе го сочинуваат претставници од
бизнис-заедницата, научната фела и од општинската администрација. Целта
на советот ќе биде подобрување на бизнис-дијалогот на децентрализирано
ниво, организирање форуми за анализи на потребите на стопанството, форуми за детектирање на проблемите со кои се соочуваат бизнисмените и наоѓање заеднички решенија.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано

Проект: Финансирање специјализирана обука за доквалификација и преквалификација на кадар, во соработка со локалните индустриски капацитети
Опис на проектот: Идентификување на локалните потреби за работна сила
и обезбедување организирана обука од страна на Општината за да се адресираат таквите потреби.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано

Проект: „Нема погрешна врата“
Опис на проектот: Во духот на реформата на општинската администрација,
ќе се продолжи со заложбата на ВМРО-ДПМНЕ дека нема да постои ниту
еден граѓанин што нема да биде услужен од кој било вработен во општинската администрација, без разлика дали граѓанинот се обратил до вистинското место.
Рок: континуирано

Проект: „Административна гилотина“
Опис на проектот: Во секоја општина ќе се направи анализа на потребните
податоци што се бараат од граѓаните при услужување на нивните потреби.
Ќе се елиминираат непотребните чекори.
Рок: континуирано
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II.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Основни приоритети на ВМРО-ДПМНЕ во областа на образованието се
осовременување и унапредување на квалитетот на воспитно-образовниот
процес на сите степени (основно, средно и високо образование), создавање
млад кадар што ќе биде конкурентен на пазарот на трудот и развивање здрава психо-физичка личност. Со спорведената децентрализација, основните
приоритети од областа на образованието ќе бидат поттик за нивно спроведување и на локално ниво.
Покрај проектите: „Бесплатни учебници за сите ученици од основно и средно образование“, „Бесплатен интернет во сите основни и средни училишта“,
„Опремување на училиштата и училишните кабинети“, кои континуирано
ќе се спроведуваат во наредниот период и ќе се финансираат со средства
обезбедени од програмите на Владата на Република Македонија, од особено значење за нас во следниот четиригодишен период ќе бидат и следниве
проекти:
Проект: Реконструкција на покривот на ОУ „Браќа Миладиновци“
Опис на проектот: Заради обезбедување просторни услови за одвивање квалитетна настава во основните и во средните училишта, ќе продолжиме со
реконструкција на училишната инфраструктура.
Средства: 6.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на РМ / Меѓународни финансиски институции
Рок: 2015 година

Проект: Набавка на нови спортски реквизити во спортската сала на ООУ
„Браќа Миладиновци“
Опис на проектот: Заради збогатување на спортските содржини, ќе ја опремиме спотската сала во училиштето со најнови реквизити.
Рок: 2014 година

Проект: Реконструкција на санитарните јазли во спортската сала на ООУ
„Браќа Миладиновци“
Опис на проектот: Заради обезбедување просторни услови за одвивање
квалитетна настава во основните и во средните училишта, ќе продолжиме
со реконструкција на училишната инфраструктура. Со реконструкцијата се
предвидува замена на санитарија и на плочки.
Средства: 200.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година
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Проект: Реконструкција на покривот на спортската сала во ООУ „Никола
Карев“
Опис на проектот: Со реконструкцијата ќе се санираат недостатоците на покривот и ќе се подобрат условите за користење на објектот.
Средства: 3.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година

Проект: Реконструкција на санитарни јазли во ООУ „Никола Карев“
Опис на проектот: Заради обезбедување просторни услови за одвивање квалитетна настава во основните и во средните училишта, ќе продолжиме со
реконструкција на училишната инфраструктура.
Средства: 1.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на РМ /Меѓународни финансиски институции
Рок: 2015 година

Проект: Сончеви колектори за спортската сала во ООУ „Никола Карев“
Опис на проектот: Во согласност со постојната проектна документација, ќе
се комплетира системот на сончеви колектори на покривот од базенот на
спортската сала во ОУ „Никола Карев“.
Средства: 1.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: почеток на проектот 2014 година

Проект: Сончеви колектори за новата спортска сала при СОУ „Наум Наумчески-Борче“
Опис на проектот: Ќе се постават сончеви колектори кои ќе придонесат за
поголема искористеност на објектот, а во исто време значително ќе се намалат средствата што се потребни за нејзино одржување.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Промена на под во ПУ „Кирил и Методиј“ во Злетово
Опис на проектот: Со овој проект се предвидува замена на старите и дотраени подови со нови модерни подови, кои, освен за подобрување на естетскиот лик, ќе придонесат и за полесно и побезбедно движење на учениците и на
наставниот кадар.
Средства: 1.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Реконструкција на училницата што е наменета за децата со посебни потреби (нова училница за специјалната паралелка) во ООУ „Браќа Миладиновци“
Опис на проектот: Оваа реконструкција ќе опфати проширување на постојната училница, нејзино уредување и набавка на нови реквизити кои се потребни за нормално одвивање на наставата.
Средства: 300.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Промена на подот во холот на гимназиската зграда при СОУ „Наум
Наумчески-Борче“
Опис на проектот: Со овој проект се предвидува промена на подот во холот на гимназиската зграда, со што ќе се подобрат условите за одвивање на
наставата.
Средства: 300.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година

Проект: Комплетна реконструкција и хортикултурно уредување на училишните дворови
Опис на проектот: Реконструкцијата ќе се однесува на хортикултурно уредување, поставување урбана опрема, оградување на дворовите и на деловите
од новото партерно уредување.
Средства: 1.500.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано

Проект: Реконструкција на студентскиот дом „Доне Божинов“
Опис на проектот: Проектот е во насока на подобрување на ученичкиот и на
студентскиот стандард и овозможување пристоен живот во ученичките и во
студентските домови.
Извор на финансирање: Буџет на РМ
Рок: 2013-2015 година

Проект: Промена на електричната инсталација во подрачните училишта
Опис на проектот: Промената подразбира соодветна изградба на електричната инсталација заради потребите на подрачните училишта.
Средства: 1.000 000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година
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Проект: „Дисперзирани студии“
Опис на проектот: За да овозможиме континуирано образование и достапност на високото образование до сите, продолжуваме со отворање дисперзирани студии од факултетите, и тоа Рударско-геолошки факултет - Штип
или Факултет за спорт и физичка култура.
Извор на финансирање: Буџет на РM
Рок: 2013-2017 година

Проект: Бесплатна дополнителна настава за матурантите
Опис на проектот: Општината ќе помогне во подготовките на матурантите
заради успешно полагање на државната матура.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано

Проект: „Општината ги стипендира најдобрите“
Опис на проектот: За да ги поттикнеме најталентираните ученици и најдобрите студенти, општинската администрација, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, во согласност со капацитетите и можностите, во соработка со приватниот сектор и со странски донатори, ќе обезбеди средства за стипендирање
на најталентираните ученици и на најдобрите студенти. Со овој проект ќе го
поттикнеме јакнењето на свеста кај граѓаните на локално ниво за значењето
на образованието.
Средства: 300.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано

Проект: Организирање локални натпревари по математика, природни науки и иновации
Опис на проектот: Во соработка со основните училишта, ќе организираме
локални натпревари по математика, природни науки и иновации, така што
Општината ќе ги обезбеди наградите за првите три места и ќе биде патрон
на овој настан, а методологијата ќе ја изготви училиштето.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано

Проект: Награди за ментори на ученици
Опис на проектот: Покрај на учениците што освоиле I, II или III место, ќе доделуваме парични награди и на нивните ментори како благодарност за трудот што го вложиле.
Средства: 100.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: „Вежбај здраво – чекори право“
Опис на проектот: Продолжување на досега вoспоставениот проект кој
опфаќа деца од основно образование заради нивен здрав и правилен физички развој.
Средства: 250.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано
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III.

СПОРТ И МЛАДИ
Нашата општина во целост ја поддржува промоцијата на спортот. Само низ
игра, рекреација и спорт децата и младите учат да распознаваат и критички
да размислуваат. Преку спортот го развиваат духот на пријателството, солидарноста, фер-играта, лидерството, почитувањето кон другите и вештините
за совладување на проблемите. Насочувањето на децата кон спортски активности е од пресудно значење за нивната изградба во одговорни возрасни
личности, вистинска алтернатива и пат за оформување здрави млади личности ослободени од пороците на современиот начин на живеење.
Младите, како најважен ресурс за развој на општината, заслужуваат исклучително внимание од локалната власт. Наша цел ќе биде задржување на
потенцијалот што го поседуваат младите генерации и спречување на иселувањето на младите од општината обезбедувајќи им подобри услови за живот.
Затоа, во идниот период Општина Пробиштип ќе даде поддршка на проектите што ги опфаќаат потребите на младите, поактивно ќе ги вклучи младите
во активностите на локалната самоуправа, ќе инвестира во обезбедувањето
услови за спортување и ќе ја продлабочи соработката со Агенцијата за млади и спорт.
Проект: Изградба на нов спортско-рекреативен центар
Опис на проектот: Новиот спортски комплекс ќе вклучува нов градски базен,
пејнбол-игралиште, патека за ролери и поставување реквизити за екстремни
спортови, а ќе се наоѓа до постојното фудбалско игралиште.
Средства: 15.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014-2015 година

Проект: Изградба на едно повеќенаменско спортско игралиште
Опис на проектот: За развој на масовниот спорт и на спортот за сите, најдобар начин да се создадат услови е преку изградба на повеќенаменски игралишта. Повеќенаменските игралишта ќе бидат ставени на располагање на
сите граѓани за спортување, рекреирање и за натпреварување. Игралиштата
ќе можат да се користат деноноќно и ќе бидат место за собирање и за дружење на младите генерации, како и основа за создавање здрава младина и
одлична превентива од пороците на модерното живеење.
Средства: 6.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на РМ
Рок: 2013-2015 година
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Проект: Изградба на еден двоен тениски терен
Опис на проектот: Со изградбата на 100 тениски терени на нашите млади
тениски таленти им овозможуваме да се развиваат во идни професионални
тенисери, но истовремено им овозможуваме на сите рекреативци, кои се во
сè поголем број, да се занимаваат со овој спорт.
Средства: 6.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на РМ
Рок: 2013 година

Проект: Доизградба на базенот во с. Злетово
Опис на проектот: Со доизградбата на овој базен и негово ставање во функција ќе се отворат поголеми можности за спортување на младите во село
Злетово, како и ќе се создадат услови за рекреативно пливање од страна на
сите жители.
Средства: 3.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Изградба на детски игралишта
Опис на проектот: Детските игралишта се со помали димензии, ќе бидат
оградени и осветлени и ќе овозможат рекреација на младите во с. Калниште,
населба Камењар, с. Пробиштип, с. Добрево, с. Плешенци и во централното
градско подрачје, каде што се предвидени соодветни локации во согласност
со урбанистичката документација.
Средства: 4.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2014 година

Проект: Реконструкција на т.н. ракометно игралиште во центарот на градот
Опис на проектот: Поставување нов слој асфалт и поставување 600 седишта.
Средства: 1.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Реконструкција на повеќенаменското игралиште во Злетово
Опис на проектот: Со реконструкцијата ќе бидат опфатени оградата, седиштата и ќе бидат поставени рефлектори.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Изградба на трим-патеки
Опис на проектот: Следејќи ги определбите за подигнување на квалитетот
на живеење на граѓаните од сите социјални структури, во духот на „Спорт за
сите“, трим-патеките, како светски тренд и спортска понуда која е најлеснодостапна, ќе придонесат за сеопфатно вклучување на граѓаните во насока
практикувањето на спортските активности да постане своевидна филозофија на живеење. Справите за вежбање ќе бидат дополнителен аспект за
збогатување на оваа спортска содржина.
Извор на финансирање: Буџет на РМ / Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Основање училишни спортски клубови
Опис на проектот: Во насока на унапредување на системот на натпревари во
училишниот спорт, предвидено е основање училишни спортски клубови во
повеќе спортови, кои треба да претставуваат основа за остварување на огромните општествени придобивки кои ги претполага развојот и негувањето
на училишниот спорт како национална определба.
Средства: мал износ
Извори на финансирање: Буџет на РМ и буџет на Општина
Рок: континуирано

Проект: „Училишни лиги“
Опис на проектот: Во општина Пробиштип ќе се воведе постојана практика
на организирање училишни лиги во различни спортови (фудбал, кошарка,
ракомет и сл.) за прво да се играат натпревари меѓу различни одделенски
екипи во едно училиште, а потоа најдобрите екипи да се квалификуваат за
училишни натпревари. Со воведувањето на училишните лиги ќе се поттикне
натпреварувачкиот дух кај најголемиот дел од училниците и на ваков начин
ќе се селектираат најдобрите спортисти во училиштата.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: СПОРТСКО ЛЕТО – „Спорт за сите“
Опис на проектот: Тргнувајќи од стратегиските приоритети изложени во националната програма за развој на спортот, во делот на спортската рекреација, односно „Спорт за сите“, во соработка со националните спортски федерации, предвидена е реализација на проект за популаризација на повеќе
спортови, каде што на едно место, во период од неколку денови во летниот
период, ќе се врши презентација вклучувајќи бесплатни часови за обука.
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: континуирано
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Проект: „Катастар на спортски објекти“
Опис на проектот: Во соработка со Агенцијата за спорт и млади ќе се направи евиденција на спортските објекти според содржина и степен на исполнетост на стандарди заради организирање натпревари и други првенства.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2014 година

Проект: Организација на спортски натпревари и турнири
Опис на проектот: Ќе дадеме свој придонес при организацијата на повеќе
спортски манифестации и турнири во различни спортски дисциплини кои ќе
се одржуваат на територијата на општина Пробиштип.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Поддршка на општинската фудбалска лига
Опис на проектот: Општината ќе помага во делот на покривање на основните трошоци за опстојување на општинската фудбалска лига.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Основање пливачка школа и ставање во функција на затворениот
базен во ООУ ,,Никола Карев“ преку текот на целата година
Опис на проектот: Бесплатни часови по пливање од професори ангажирани
од страна на Општината за деца до 14 години. Значајно е тоа што, покрај
развивањето на телото и на спортскиот дух, децата ќе ги совладуваат техниките на пливање на правилен начин од најрана возраст, а тоа ќе овозможи и
откривање и промовирање пливачки таленти.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: „Вклучување на младите во процесите на донесување одлуки и
младинско информирање“
Опис на проектот: Овој проект ќе се спроведе преку воспоставување:
Локален младински совет - За да се обезбеди институционално учество на младите во донесувањето одлуки во локалната самоуправа, ќе се
формира локален совет на млади. Преку локалниот младински совет би
се обезбедило активно учество на младите во процесите на донесување
одлуки во општествениот јавен живот. Во рамки на поддршка на локални младински проекти, единицата на локалната самоуправа ќе обезбеди
средства преку нејзиниот буџет, со што би ги поттикнала младите да бидат активни и да размислуваат и дејствуваат кон подобрување на средината и на заедницата во која живеат. На тој начин се создава партнерство
преку кое младите и единицата на локалната самоуправа заеднички ќе
го подобруваат квалитетот на живеење во општината. Овој проект ќе се
спроведува од страна на единицата на локалната самоуправа, а во соработка со Агенцијата за млади и спорт и со невладини организации.

Подготвување локална младинска стратегија - Целта на локалната младинска стратегија е посеопфатно третирање на проблемите на младите
и наоѓање решенија за нив. Иницијативата произлегува од Агенцијата за
млади и спорт преку приоритетите изложени во националната стратегија
за млади и во акцискиот план за спроведување на стратегијата. Овој проект ќе се спроведува од страна на Општината, а во соработка со Агенцијата за млади и спорт и со невладини организации.
Младински информативни и советодавни центри - Формирање младински информативни и советодавни центри, во кои младите ќе имаат
пристап до сеопфатни, разбирливи, точни, навремени и употребливи информации, дизајнирани според нивните потреби, како и нивно директно
учество во процесот на младинско информирање на неформален начин,
во пријателска атмосфера, при што ќе имаат можност за размена на најдобрите практики и искуства, проблеми и можности за соодветна обука.
Овој проект ќе се спроведува од страна на Општината, а во соработка со
Агенцијата за млади и спорт и со невладини организации.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Трибини за подигнување на свеста кај младите за претприемaштво
Опис на проектот: Целта на трибините ќе биде да се истакнат можностите за
младите што се создаваат преку развивање на претприемачката иницијатива. На нив ќе се презентираат позитивни примери на успешни претприемачи
и ќе се дискутира за поволностите што ги нуди државата за почнување сопствен бизнис.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Хуманитарна акција за помош на младите од социјалнозагрозени
семејства - ДОНИРАЈ!
Опис на проектот: Известувања на веб-страницата на Општината за потребата и начинот на донирање парична помош, облека, спортска опрема и
спортски реквизити.
Рок: 2013-2017 година

Проект: Организирање кампања „Стоп на пороците“
Опис на проектот: Преку системот на образование, но и преку одржување
трибини во населените места во општината ќе се влијае врз младите заради
избегнување на штетните последици од консумирањето алкохол и наркотични средства.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година
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IV.

ИНФОРМАТИЧКИ РАЗВОЈ
За реализација и остварување на вистински информатички развој, неопходни се континуирани и постојани инвестиции во набавка и осовременување
на информатичката инфраструктура. За да се следат новите трендови и технолошко- информатичкиот развој и напредок и да се доближат што повеќе
до населението на Република Македонија, Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО- ДПМНЕ, во изминатите години реализираше многу проекти и активности, како што се: „Компјутер за секое дете“, „Бесплатни
обуки за информатика“, „Ваучери за компјутери за апсолвентите“ „Бесплатни интернет клубови“ и многу други, со што значително го зголеми процентот од буџетот што се одвојува за оваа цел. Формирањето на Министерството за информатичко општество даде дополнителен импулс на активностите
во оваа сфера. ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи со инвестиции во информатичкиот развој, а на локални ниво ние особено ќе се залагаме за реализација на
следниве проекти:
Проект: Бесплатен интернет во целото централно градско подрачје
Опис на проектот: Ќе инсталираме интернет кој граѓаните од целото централно градско подрачје ќе може да го користат бидејќи досега само еден
помал дел успеваше да биде приклучен на ваков вид услуга.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Воведување бесплатен безжичен интернет во сите општински установи
Опис на проектот: Со воведување бесплатен безжичен интернет во сите
општински установи ќе се подобри функционирањето на институциите.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Набавка на компјутерска опрема за потребите на Советот на општината
Опис на проектот: Набавката на нова опрема има цел поефикасно водење
на седниците на Советот и полесен пристап до информации.
Средства: 300.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Отворени податоци
Опис на проектот: Општините ќе се обврзат да ги отворат податоците од
јавен карактер што ги имаат во електронски формат за да се промовира заложбата на ВМРО-ДПМНЕ за транспаренти општини.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година
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V.

УРБАНИЗАМ И ЖИВОТНА
СРЕДИНА
Убав и плански уреден простор е наша визија за современо општество, како
и за интегрирање на нашите семејства во него. Уредувањето на просторот и
негово планирање од страна на службите во општината, во консултација со
граѓаните, го дооформува ликот на општината и овозможува негово рационално и правилно искористување. Со работа и одговорност ќе воспоставиме
нов систем на вредности во општината.
Една од целите на локалната власт, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, ќе биде
зголемената грижа за животната средина, која треба да претставува императив на современото живеење на секој граѓанин во земјава. Преку спроведување најразлични мерки и активности за заштита и спречување на загадување на водата, воздухот и почвата, како и со управувањето со отпадот, ќе
придонесеме за заштита на човековото здравје, зачувување на природните
богатства и подобрување на квалитетот на живот.
Наши најважни проекти во насока на остварување на споменатите цели во
следниот четиригодишен период ќе бидат:
Проект: Изградба на водоснабдителни и канализациски системи - план за
управување на сливот на реката Брегалница во 12 општини - изградба на
неколку прочистителни станици
Опис на проектот: Подготовка на план за управување со сливот на реката
Брегалница преку изградба на мали инфраструктурни објекти.
Средства: Целиот проектот за 12 општини е во вредност од 4,5 милиони евра
Извор на финансирање: Буџет на РМ / Буџет на Општината
Рок: 2013-2016 година

Проект: Подготовка на регионални планови за управување со отпад, заедно со стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за источниот
плански регион
Опис на проектот: Овој проект опфаќа подготовка на регионални планови
за управување со отпад, заедно со стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за источниот и североисточниот регион.
Средства: Вкупниот буџет за реализација на овој проект изнесува 1,4 милион евра
Извор на финансирање: 85% од ИПА и 15% од буџетот на РМ
Рок: 2013-2014 година

Проект: Подготовка на техничка документација за управување со отпад во
источниот плански регион
Опис на проектот: Проектот вклучува изработка на студии (студија за изводливост, студија за оцена на влијанието врз животната средина, анализа на
трошоци и добивки) и тендерско досие за проектна документација за вос-
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поставување систем за интегрирано управување со отпад во источниот и во
североисточниот плански регион.
Средства: Вкупниот буџет изнесува 2,5 милиони евра
Извор на финансирање: 85% од ИПА и 15% од буџетот на РМ
Рок: 2014-2015 година

Проект: Санација и рекултивација на старата јаловишна депонија
Опис на проектот: Долги години старата јаловишна депонија го загрозува
животот на граѓаните на општина Пробиштип. Министерството за животна
средина и просторно планирање подготви проект за санација и за рекултивација, чија вредност е околу 4.000.000 евра. Бидејќи се оценува дека
во материјалот од депонијата сè уште има одреден процент на употеблива
количина метали, ќе се направи напор за наоѓање концесионер што би го
отстранил материјалот и потоа би извршил рекуливирање на просторот. Реализацијата на овој проект ќе зависи од заинтересираноста на потенцијалните концесионери.
Рок: 2015 година

Проект: Дополнување на Генералниот урбанистички план
Опис на проектот: Проширување на опфатот.
Средства: 3.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година
Проект: Изработка на нови детални урбанистички планови
Опис на проектот: Во градот и во населените места е потребно обновување
поради надминување на нивната важност.
Средства: 25.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Изработка на ГИС-систем за општина Пробиштип и за Злетово
Опис на проектот: Создавањето на еден ваков систем ќе значи континуирано
создавање база на геоинформациски податоци, кои граѓаните и компаниите
ќе можат да ги следат и користат преку интернет.
Средства: 2.000.000 денари (за прва фаза)
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година (потоа континуирано)

Проект: Уредување и заштита на речните корита на Злетовска Река, Киселичка Река и на Маричанска Река
Опис на проектот: Чистење и уредување на речните корита.
Средства: 5.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2016 година

Проект: Уредување на локалната депонија „Озрен“
Опис на проектот: Иако целта е да се затвори оваа депонија, сè додека не
профункционира регионалната депонија, ќе ја уредиме со сите потребни законски стандардни решенија за да не предизвикува опасност или место за
ширење загадување и заразни болести.
Средства: 3.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014-2015 година

Проект: Изградба на градска капела
Опис на проектот: Новата градска капела ќе биде лоцирана непосредно до
градските гробишта и до постојната црква.
Средства: 3.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година
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VI.

КОМУНАЛНИ РАБОТИ И
ИНФРАСТРУКТУРА
Одржувањето на јавната чистота е ликот за секоја општина. Така најдобро
се гледа грижата и работата на Општината, како пред своите граѓани така и
пред туристите и останатите посетители.
А) ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИСКИ СИСТЕМИ
Со благовремено решавање на проблемите на граѓаните, преку изградба на
водоснабдителни и канализациски системи, се создаваат услови за поздрава и почиста животна средина на граѓаните.
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ
Проект: Изградба на систем SCADA
Опис на проектот: Систем за автоматско управување и командување на првичната и на второстепената мрежа. Со реализација на овој проект значително ќе ги намалиме загубите на вода и ефикасно и навремено ќе ги санираме сите дефекти.
Средства: 20.000.000 денари
Извор на финансирање: Меѓународни финансиски институции
Рок: 2014 година

Проект: Изградба на водоводна мрежа во с. Гујновци
Средства: 3.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година

Проект: Доизградба на водоводната мрежа во с. Турско Рудари
Средства: 3.500.000 денари
Извор на финансирање: Меѓународни финансиски институции
Рок: 2014 година

Проект: Доизградба на водоводната мрежа во с. Бунеш
Средства: 2.800.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година

Проект: Изградба на систем за водоснабдување во с. Трооло
Средства: 2.300.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година
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Проект: Поврзување на селото Ратавица со системот за водоснабдување
Средства: 3.500.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Поврзување на с. Стрисовци со водоводна мрежа
Средства: 500.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Поврзување на с. Дренак со водоводна мрежа
Средства: 500.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Поврзување на с. Кундино на кратовскиот цевковод
Средства: 400.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Решавање на проблемот со водоснабдување на с. Пуздерци
Средства: 600.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

КАНАЛИЗАЦИСКИ СИСТЕМИ
Проект: Изградба на канализациски крак во населба Калниште
Средства: 400.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Изградба на канализациски крак во с. Пробиштип
Средства: 200.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Приклучување на левиот крак од Злетово на колекторскиот систем
во Злетово
Средства: 15.000.000 денари
Извор на финансирање: Меѓународни финансиски институции
Рок: 2014 година

Проект: Прифаќање и канализирање на атмосферската вода во с. Злетово
Средства: 1.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Санација на колекторот во с. Злетово
Средства: 900.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Изградба на фекална канализација во с. Неокази
Средства: 8.000.000 денари
Извор на финансирање: Меѓународни финансиски институции/Буџет на РМ
Рок: 2015 година

Проект: Изградба на канализација во с. Петршино
Средства: 2.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016 година

Б) УРЕДУВАЊЕ ПАРКОВИ И НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ
Со уредувањето на парковите и на зелените површини, како хортикултурно
така и со поставување урбана опрема, обезбедуваме катче за релаксација за
сите генерации. Остануваме посветени и во оваа област преку континуирано одржување на постојните паркови, детски игралишта и зелени површини
низ Пробиштип, но и преку реализација на вакви проекти во другите поголеми населени места.
Проект: Реконструкција на градскиот парк
Опис на проектот: Со проектот се предвидува комплетна реконструкција
на постојниот градски парк, негово проширување со изградба на фонтани,
нови зелени површини, спортски комплекси.
Средства: 11.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2014 година

Проект: Подигнување зелени површини во нас. Калниште и изградба на мини-парк
Опис на проектот: Разубавување на приградските населби и збогатување на
забавните содржини
Средства: 1.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година
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Проект: Реконструкција на постојниот градски плоштад
Опис на проектот: Поставување фонтана, осветлување, поплочување, клупи.
Средства: 15.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015-2016 година

Проект: Изградба на второстепен плоштад
Опис на проектот: Ќе изградиме убав и современ плоштад со амфитеатар,
кој ќе се наоѓа пред средното училишта „Наум Наумчески-Борче“.
Средства: 10.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Уредување на просторот меѓу улиците Илинденска, Гоце Делчев и
Јордан Стојанов
Опис на проектот: Уредување на зелената површина со клупи, канделабри
и цвеќиња.
Средства: 1.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Реконструкција на плоштад во Злетово
Опис на проектот: Реконструкција на постојниот плоштад со изградба на
нова фонтана и енергетски ефикасни светилки.
Средства: 2.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

В) УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
Уличното осветлување претставува значаен сегмент на една уредена урбана
средина каква што е општина Пробиштип, со осветлени улици, инфраструктурни објекти и знаменитости. На граѓаните што живеат во помалите населени места во општината, исто така, треба да им овозможиме да се движат
по осветлени улици. Заради постигнување на таа цел, ќе се посветиме на
реализација на следниве проекти:
Проект: Поставување нови светилки на повеќе улици
Опис на проектот: Ќе се изврши докомплетирање на уличното осветлување
на улиците Миро Барага, Јаким Стојковски, Маршал Тито во с. Злетово, Црн
врв, Димитар Влахов, Велко Влаховик и Нада Михајлова.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Поставување светилки во селата каде што нема осветлување
Опис на проектот: Со овој проект ќе се постават нови светилки во селата, а
граѓаните ќе можат да се движат по осветлени патишта и улици.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016 година
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VII.

ЗЕМЈОДЕЛСТВО И
РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Крупните промени и значајната политика во земјоделство што владата на
ВМРО-ДПМНЕ првпат ги постави во изминатиот мандат и кои веќе придонесуваат кон развој и поголема конкурентност на македонското земјоделство
ќе продолжиме да ги спроведуваме и во иднина на локално ниво во нашата
општина преку практичен придонес при спроведувањето на мерките за поддршка на земјоделството. Ќе понудиме можност секој земјоделец посветен
на својата работа да развива квалитетен и одржлив агробизнис.
Како Општина ќе им овозможиме максимална поддршка на нашите земјоделци за да помогнеме во практичното реализирање и промовирање на мерките
за финансиска поддршка и субвенционирање на земјоделското стопанство
во насока на структурно приспособување од традиционално кон модерно
конкурентно земјоделство.
При тоа, се определуваме за остварување на следниве конкретни заложби:
Поддршка на земјоделците преку отворање посебен центар за редовно
информирање на првичните производители, обука на земјоделците за
подготовка на проекти за искористување на средствата од ИПАРД за изградба на производни и преработувачки капацитети и на другите мерки
за поддршка од Владата на Република Македонија, советувања за употреба на добри земјоделски и хигиенски практики за сточарите за подобрување на квалитетот на млекото.
Општината особено ќе ги поддржи иницијативите за почнување нови сточарски бизниси во делот на говедарството, овчарството и козарството.
Поддршка при формирање земјоделски задруги заради подобрување на
статусот на ситните земјоделци на пазарот и подобрување на пласманот
на нивните производи во насока на обезбедување основни услови за работа и функционирање (простории, помош за патувања и др).
Промоција и популаризација на развојот на органското производство,
сточарството, собирањето и третманот на самоникнатите растенија, на
руралниот туризам, како и на искористувањето на средствата од програмите за финансиска поддршка и од ИПАРД преку советувања со претставници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и со други
експерти.
Привлекување инвеститори (домашни или странски) преку олеснување
на условите за градба и објавување локација за отворање откупен центар за земјоделски производи со што треба да се подобри пласманот на
земјоделските производи во општината и да се овозможи поквалитетна
понуда за потрошувачите.
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Константно посредување и зајакнување на соработката меѓу индивидуалните земјоделци и преработувачите од земјава, како и соработка со
странски преработувачи и увозници на земјоделски производи од нашиот регион.
Со изградбата на втората фаза од проектот „Хидросистем Злетовица“ ќе
се обезбеди изградба на систем за наводнување на 4.500 хектари, од кои
3.500 ќе бидат за наводнување на територијата на општина Пробиштип.
Со тоа ќе се надмине проблемот за наводнување и ќе се придонесе за
организирање поквалитетно земјоделско производство.
Наши најважни проекти во насока на остварување на споменатите цели во
следниот четиригодишен период ќе бидат:
Проект: Донесување програма за локален рурален развој
Опис: Со четиригодишната програма ќе се опфати изградба на полски патчиња на територијата на општината, кои треба да го олеснат пристапот на
земјоделците до обработливите површини, изградба на патчиња во населените места од општината и други инфраструктурни објекти кои ќе придонесат за подобрување на условите за живот, како и реконструкција и одржување (чистење) на каналите за наводнување.
Рок: јуни 2013 година

Проект: Изградба на земјено-насипна брана на Плешенска Река во с. Плешенци
Опис на проектот: Проектот ќе се реализира преку програмата за рурален
развој, во која е предвидена можност за кофинансирање активности за мали
проекти од областа на водостопанските зафати. Дополнително, во врска со
водостопанските зафати ќе биде изработена анализа од стручните служби
на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, по што би се
изработила повеќегодишна програма за реализација.
Извор на финансирање: Буџет на Општината/Mеѓународни финансиски институции
Рок: 2017 година
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VIII.

ТУРИЗАМ
Република Македонија располага со богат фонд на автентични, природни,
традиционални и културни ресурси, кои се значајни предуслови за развојот
на туризмот во земјава. Имајќи ја предвид големата улога што ја игра туризмот за локалниот економски развој, општините својата економска предност
сè повеќе ја препознаваат во збогатувањето на туристичката понуда и подигнувањето на стандардите за квалитет во овој сектор.
Во наредниот четиригодишен период Општина Пробиштип ќе биде посветена на поголемо искористување на своите конкурентски предности и максимално ќе се залага да ги развива и промовира најразличните видови туризам,
како спортски, рекреативен, здравствен, културен и рурален туризам, со посебен акцент на развојот на алтернативните форми на туризам, каков што е
манастирскиот туризам. Со тоа ќе ги задоволиме очекувањата и вкусовите
на туристите, а нашата општина ќе настојуваме да ја направиме погодна и
препознатлива дестинација на туристичката мапа на Македонија.
Наши најважни проекти во насока на остварување на споменатите цели во
следниов четиригодишен период ќе бидат:
Проект: Изработка на стратегија за развој на туризмот за периодот 20132023 година
Опис на проектот: Стратегијата ќе ги опфати сите планови и насоки за развој
на туризмот во општината.
Средства: 200.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година

Проект: Развој на Пониква како туристичко-рекреативен спортски центар
Опис на проектот: Со изработката на потребната урбанистичка документација и реализацијата на одредени проекти, Пониква веќе се развива во
значаен зимско-туристички центар. Ќе пристапиме кон реализација на урбанистичката документација, а со тоа и на нови проекти, ќе дадеме поддршка
за изградба на повеќе одморалишта и угостителски објекти.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано

Проект: Реконструкција на постојното училиште во с. Шталковица заради
користење како детско одморалиште и едукативен центар
Средства: 5.000.000 денари
Извор на финансирање: Средства од ИПА или од меѓународни финансиски
институции
Рок: 2015 година
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Проект: Отворање туристичко-информативно биро
Опис на проектот: Ќе дава информации, ќе издава летоци, брошури, ќе врши
анализа на сместувачки капацитети.
Средства: 300.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016 година

Проект: Изградба на туристички патеки меѓу манастирите и издавање туристички водич
Опис на проектот: Со овој проект ќе се потенцира верскиот туризам во
општина Пробиштип, а во исто време ќе се промовираат и сите културноисториски и туристички знаменитости во општината.
Средства: 2.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016 година

Проект: Изработка на електронски туристички водич
Опис на проектот: Промоција на туристичките капацитети на општина Пробиштип и визуелно претставување на туризмот.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014-2016 година

Проект: Отворање сувенирница во Пробиштип
Опис на проектот: Отворањето на сувенирницата има за цел сите сувенири
и изработки карактеристични за општина Пробиштип да се соберат на едно
место.
Средства: 500.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година
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IX.

КУЛТУРА
Културата е неодвоив сегмент од изградбата на европскиот модел на соработка на земјите и сила која спојува бидејќи со насочување на културата против дискриминацијата и заштитата на националните културни вредности се
допира до глобалните вредности на Европа. Културата сама не може да ги
реши проблемите, но може да биде одличен начин на комуникација, особено во разбирањето, толеранцијата и почитувањето на различните верски и
етнички разлики на граѓаните.
Развојот на културата, сочувувањето и негувањето на културните вредности
како еден од важните сегменти во работењето на владата на ВМРО ДПМНЕ
претставува голем предизвик и поттик за наше што поголемо ангажирање на
локално ниво.
Општинската администрација, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, ќе дава соодветна поддршка на сите културни знаменитости, традиционални и модерни уметнички обележја во Пробиштип, при што голем акцент ќе ставиме на
традиционално воспоставените културно-забавни манифестации и настани
по кои Пробиштип е надалеку прочуен. Главна поддршка ќе се даде на манифестациите: Пробиштипски маскенбал, Велигденски хепенинг, Зелникот на
баба, Матурската вечер, Неделата на спортот и културата, како и други настани кои придонесуваат за одбележување на датумите од нашата поблиска
и подалечна историја.
Наши најважни проекти во насока на остварување на споменатите цели во
следниот четиригодишен период ќе бидат:
Проект: Изградба на современ музеј за ретката минеролошка збирка
Опис на проектот: Изградбата на музеј за минеролошка збирка во централното градско подрачје ќе претставува единствен од таков тип на Балканот, а
воедно ќе претставува вистинска туристичка атракција.
Средства: 9.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината и донација
Рок: 2013 година

Проект: Реконструкција и модернизација на киното „Злетовски рудар“
Опис на проектот: Реконструкција на ентериериот на киното и набавка на
комплетно нова визуелна и акустична опрема.
Средства: 15.000,000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината / Буџет на РМ
Рок: 2013-2015 година
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Проект: Реконструкција на дел од зградата на Центарот за култура во Злетово и адаптирање на просторот за куќа на занаети
Опис на проектот: Задржување на традицијата за задржување стари занаети
кои сè уште функционираат во општина Пробиштип.
Средства: 1.500.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016 година

Проект: Реновирање на киносалата во Злетово
Опис на проектот: Реконструкција на покривот на киносалата и реконструкција на ентериерот.
Средства: 3.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година

Проект: Фестивал на документарен филм
Опис: Општина Пробиштип ќе организира фестивал на документарен филм,
на кој ќе учествуваат познати и реномирани творци од оваа област, што ќе
придонесе за развојот на културниот живот во општината. Ваков фестивал
првпат ќе биде организиран во земјава.
Средства: 500.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок 2013 година

Проект: Афирмација на Лесновска ликовна колонија
Опис: Традиционалната Лесновска ликовна колонија ќе прерасне во препознатлив и заштитен белег на Пробиштип. Во оваа насока ќе се формираат
посебно тело и буџет за нејзина организација и афирмација.
Средства: 500.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок 2014 година
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X.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, во изминатите години покажа дека етаблирањето на државата на меѓународно ниво
е клучен предуслов за успешност на многу полиња. Во таа насока, еден од
приоритетите на ВМРО-ДПМНЕ за локалната власта ќе биде унапредување,
интензивирање и продлабочување на веќе воспоставената соработка со
општини од други држави и воспоставување меѓународна соработка со нови
општини и градови. Активностите и проектите во областа на меѓународната соработка што ќе ги реализираме во наредниот четиригодишен мандат
ќе овозможат политичка, економска и културна меѓународна афирмација
на општината. Сето тоа ќе придонесе за трансфер на позитивните меѓународни искуства и знаења во многу сфери на работа на нашата општина и
нејзино доусовршување како вистински сервис на граѓаните. Исто така, значајна енергија ќе биде внесена и во процесот на меѓународна промоција и
претставување на општината на глобални и регионални меѓународни настани, саеми и семинари заради привлекување странски инвеститори од областа на туризмот, индустријата, земјоделството, културата и спортот, што ќе
резултира со креирање услови за подобрување на стандардот на граѓаните,
отворање нови работни места и зголемена економска активност на општината.

Како Општина ќе настојуваме да го пренесеме духот на македонскиот народ,
како потреба од барање начини за претставување на културното и фолклорното богатство, во општини со кои сме збратимени и имаме намери за воспоставување нови збратимувања и соработка.
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XI.

БЕЗБЕДНОСТ И
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
Безбедноста како императив на времето претставува предуслов за развојот
на општината. Таа е гарант на човековите вредности и чувар на редот, мирот
и поредокот во севкупниот општествен систем. Безбедноста во општината
ќе биде остварена со заемност и соработка со сите фактори во системот на
безбедноста на општинско, градско и републичко ниво. Противпожарната
заштита и во наредниот период останува на листата на приоритети за изградба на ефикасен систем на превенција и заштита од пожари во општината. Општината како носител на противпожарната заштита, во рамките на
своите надлежности, ги презема сите мерки и активности насочени кон заштита на животите и на имотот на граѓаните од настанување пожари.
Проект: Сигнализација за побезбедна сообраќајна околина
Опис: Проектот опфаќа поставување и обележување на сообраќајните помагала за забавување на брзината на возилата во околината на детските градинки, основните и средните училишта и на најфреквентните улици.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано

Проект: Поставување широкопојасни камери на сите поголеми крстосници
во градот
Опис: Поставувањето на камерите е со цел подобрување на безбедноста во
сообраќајот.
Средства: 300.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016 година

Проект: Оформување доброволни противпожарни друштва надвор од населените места на Пробиштип
Опис: Овие доброволни друштва ќе имаат за цел запознавање со работата
на пожарникарите, како и учество во одредени акции на територијалната
противпожарна единица.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано

Проект: Обука за ракување со противпожарни апарати и превенција и заштита од пожари за ученици од средните и од основните училишта
Опис: Оваа обука ќе помогне во запознавање со начините за ракување со
противпожарни апарати, превенција и заштита од пожари и обука за нивна
практична примена.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано
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Проект: Реконструкција на Противпожарниот дом во Пробиштип и на гаражите во склоп на Домот
Опис: Реконструкцијата ќе опфати промена на внатрешноста на објектот и
реконструкција на гаражите за нивна подобра искористеност.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016 година

Проект: Набавка на современи противпожарни возила
Опис на проектот: Набавка на една нова цистерна и на едно теренско возило.
Средства: 3.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2014 година

Проект: Набавка на современа опрема за пожарникарите
Опис на проектот: Набавката на опремата е со цел подобрување на условите
за работа на пожарникарите.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016 година

Проект: Поставување патокази за означување на населените места во
општина Пробиштип
Опис на проектот: Ќе се постават патокази за означување на населените места, кои истовремено ќе бидат следени и со поставување знаци за ограничување на брзината на возење во населените места.
Средства: 300.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016 година
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XII.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И
СОЦИЈАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА
Социјалната заштита и социјалната превенција се основен императив на политиката на ВМРО-ДПМНЕ заради создавање услови за инклузивно и кохезивно општество, преку унапредување на положбата на ранливите групи во
локалниот контекст на заедница. Почнатите процеси на децентрализација
продолжуваат со засилено темпо. Во таа насока се отвораат бројни можности и предизвици за уште поактивна улога на централната и на локалната
власт, вклучително и на граѓанскиот сектор, да креираат локални стратегии
и програми за социјално вклучување на граѓаните на кои сме им најпотребни.
Грижата за децата останува да биде во фокусот на нашата посветеност.
Секое дете треба да се вклучи во процесот на социјализација преку згрижување во предучилишни установи. ВМРО-ДПМНЕ се залага за ширење на
мрежата на нови детски градинки и подобрување на условите за престој за
да им обезбедиме сигурно и безбедно детство.
Политиката на ВМРО-ДПМНЕ е насочена кон обезбедување достоинстевен
живот на старите лица преку развој на сервисни служби, ширење на мрежата на вонинституционални облици со социјалнозаштитна функција за лицата
со инвалидност, децата без родители и родителска грижа, децата во ризик,
како и обезбедување социјална превенција од можни ризици заради подигнување на квалитетот на живот на индивидуите, семејствата и општеството
во целина.
ВМРО-ДПМНЕ обезбедува БЕЗУСЛОВНИ И ЕДНАКВИ ШАНСИ ЗА СИТЕ
Проект: Отворање дисперзирано одделение на Центарот за социјална работа во општина Пробиштип- Злетово
Опис на проектот: Заради поефикасно остварување на функцијата, ќе се
отвори ново дисперзирано одделение на Центарот за социјална работа во
општина Пробиштип-Злетово. Континуирано и посветено ќе продолжиме
да работиме на ефикасно задоволување на потребите на граѓаните преку
остварување на нивните права и услуги во областа на социјалната заштита.
Извор на финансирање: Буџет на РМ
Рок: 2014 година

Проект: Реконструкција на детската градинка во општина Пробиштип
Опис на проектот: Децата заслужуваат соодветна грижа и заштита. Со ова ќе
се осигури процесот на социјализација неопходен за правилен раст и развој.
Капиталните инвестиции во детските градинки претставуваат инвестиции во
сигурна иднина за најмладите генерации.
Извор на финансирање: Буџет на РМ
Рок: 2014 година
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Проект: Доградба на повеќенаменска просторија во објектот „Цветови“ во
Пробиштип
Опис на проектот: Предвидената доградба ќе се однесува на 2-3 нови простории кои ќе бидат искористени како училници за децата, ќе бидат опремени
со нови реквизити во согласност со стандардите за безбедност, со што ќе се
овозможат подобри услови за работа и за престој на децата.
Средства: 3.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година

Проект: Реконструкција на објектите и уредување на дворните површини
на детските градинки
Опис на проектот: Со проектот ќе бидат опфатени следниве активности:
Реконструкција на фасадите на сите објекти на ЈОУДГ.
Обновување на дел од оградите и изработка на нови метални огради на
објектите од ЈОУДГ.
Хортикултурно уредување на дворните површини и поставување нови
детски реквизити во дворовите во ЈОУДГ.
Комплетна реконструкција на санитариите во објектите на ЈОУГД.
Замена на надворешните врати и прозорци со ПВЦ енергетски ефикасни
во ЈОУДГ.
Средства: 5.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината/ЈОУДГ/Меѓународни финансиски институции
Рок: 2016 година

Проект: Реконструкција на балконите на објектот „Срничка“ и поставување
сончеви колектори
Опис на проектот: Реализацијата на овој проект ќе придонесе за подобрување на условите за престој на децата во детските градинки.
Средства: 1.500.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година

Проект: Замена на покривот на објектот „Изворче“ - Злетово и поставување
сончеви колектори
Опис на проектот: Замената на покривот и поставувањето сончеви колектори ќе придонесат за подобрување на состојбата на објектот и за намалување
на трошоците за одржување.
Средства: 1.500.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016 година

Проект: Изградба на 48 социјални станови и станови за млади брачни двојки
Опис на проектот: Проектот е во соработка со Владата на Република Македонија.
Извор на финансирање: Буџет на РМ
Рок: 2015 година

Проект: Организирање бесплатен превоз за децата од руралните средини
до детските градинки
Опис на проектот: Поради немање детски градинки во руралните средини,
ќе вршиме превоз на децата.
Средства: 200.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано

Проект: Обезбедување бесплатен оброк за учениците чии родители се корисници на социјална помош
Опис на проектот: Заради помагање на семејствата што се корисници на социјална помош, Општината ќе обезбедува бесплатен оброк за сите ученици
чии родители користат социјална помош.
Средства: 200.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано

Проект: Пристапни рампи - право на секое лицесо инвалидност
Опис на проектот: Лицата со инвалидност имаат основно загарантирано
право на физички пристап до јавните институции на локално ниво, детските
градинки, училиштата, здравствените установи и другите институции што им
се неопходни за елиминирање на социјалните бариери и целосен независен
и интегриран живот во заедницата. Со изградба на пристапните рампи се
премостува хендикепот и се овозможува достапна средина за лицата со посебни потреби во сите сфери на општественото живеење.
Средства: 700.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година

Проект: Бесплатен превоз за лицата со инвалидност како рамноправни
граѓани во локалната заедница
Опис на проектот: Со користење на јавниот превоз се зголемува мобилноста на лицата со инвалидност како рамноправни граѓани, а придобивки има
општеството во целина. Бесплатниот превоз подразбира активирање на
лицата со спреченост и искористување на нивниот потенцијал. Локалната
самоуправа ја има клучната улога да им обезбеди на своите граѓани пристојно живеење кое подразбира слободно и непречено движење при задоволување на основните човекови потреби.
Извор на финансирање: Буџет на РМ
Рок: континуирано
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Проект: Формирање советодавен пункт за олеснување при вработувањето
Опис: Ќе формираме општински советодавен пункт преку кој ќе се даваат
информации за помош и совети при вработување. Општинската администрација, во согласност со своите политики за намалување на невработеноста, во
соработка со Агенцијата за вработување и со Центарот за социјални работи,
преку трибини, лични средби и посети во домовите на граѓаните, ќе помага
и ќе ги поттикнува невработените да аплицираат за вработување преку активните политики за вработување, при тоа посветувајќи особено внимание
на унапредувањето на положбата на ранливите групи, меѓу кои и децата без
родители, самохраните родители, лицата од 55 до 62 години, професионалните војници, жртвите на семејно насилство и лицата со инвалидност, како и
спречување на ризиците од нивно маргинализирање.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година
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XIII.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ВМРО-ДПМНЕ во континуитет спроведува реформи во насока на подобрување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита на граѓаните
на РМ, чии позитивни ефекти интензивно ги чувствуваат и ползуваат преку
многуте проекти спроведувани од страна на Министерството за здравство,
како што се:
Поевтини лекови – при што продолжуваат заложбите за дополнителни намалувања на цените на лековите. Со тоа се овозможува поголема достапност
на лековите, но и сериозна заштеда на финансиски средства во здравствените установи и кај граѓаните.
Бесплатно болничко лекување за пензионери доколку нивната пензија е пониска од просечната во Република Македонија.
Бесплатна вакцина против ХПВ за спречување на ракот на матката кај женската популација, скенирања, превенција на кардиоваскуларни болести.
Бесплатни здравствени превентивни прегледи - за проверка на холестеролот, гликемија во крв, кои се прават на пунктовите и при тоа се делат брошури и материјали за промоција на здрав начин на исхрана и здрав начин на
живеење.
Национален систем за закажување интервенции – чиј почеток претставува
проектот „Мој термин“, со кој во голема мера се придонесе кон намалување
на времето на чекање на пациентите за одредени здравствени услуги и
дијагностички процедури.
Обезбедување услови за стручно усовршување на здравствените работници
и на здравствените соработници.
Реорганизирање и зајакнување на здравствените домови - зголемување на
бројот и на видот на услугите со фокус на населението во руралните средини, вклучувајќи ги и унапредувањето со опрема и доекипирањето на поливалентната (повеќефункционална) патронажна служба во нивните рамки
- проект кој во голема мера ќе придонесе кон зајакнување на соработката
меѓу матичните гинеколози и патронажните сестри со цел навремено меѓусебно информирање за бремени и за породени жени, зголемување на бројот
и на видот услуги што ќе бидат давани од страна на патронажните сестри на
населението во руралните средини.
Во соработка со Владата на Република Македонија и натаму ќе продолжиме
да го унапредуваме системот на здравствена заштита, со што ќе се овозможи
граѓаните што се корисници на здравствените услуги да бидат задоволни, а
нивните проблеми решени брзо и ефикасно.
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Во општина Пробиштип во четиригодишниот мандат ќе бидат реализирани
следниве проекти:
Проект: Реконструкција на Здравствен дом - Пробиштип
Опис на проектот: Проектот опфаќа реконструкција на санитарните јазли,
замена на врати, прозорци и санитарни уреди.
Средства: 1.400.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на РМ
Рок: 2014 година

Проект: Организирање бесплатни ортопедски прегледи за мали деца
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано
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XIV.

ТРАНСПОРТ И ПАТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Важен предуслов за економскиот развој на една земја е економската инфраструктура, која влијае врз деловните можности, но и врз вкупната привлечност на општината за работа и инвестирање. Ефикасна и сигурна патна инфраструктура ја олеснува и поттикнува мобилноста на луѓето и на стоките,
ја надминува ограниченоста на локалните пазари и создава претпоставки за
рамнотежен регионален развој.
Оттука, вложувањата во инфраструктурата се од витално значење за намалување на невработеноста и на сиромаштијата, за зголемување на конкурентноста на економијата, постигнување забрзан економски раст и порамномерен регионален развој.
Проект: Булеварско уредување на влезот на Пробиштип од страната наШтип
Опис на проектот: Должина со дрвореди, осветлување и обележување.
Средства: 10.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015-2016 година

Проект: Поврзување на Пробиштип со Свети Николе преку с. Куково - с. Мечкуевци (должина 4,5 км)
Опис на проектот: Проектот ќе опфати изградба на две коловозни ленти со
ширина од по 3 метри.
Извор на финансирање: Буџет на РМ / Меѓународни финансиски институции
Рок: 2014-2015 година

Проект: Поврзување на Пробиштип со Кратово преку с. Добрево - с. Близанци
Опис на проектот: Изградба на локален пат кој ќе го поврзе Пробиштип со
Кратово преку с. Добрево - с. Близанци.
Средства: 15.000.000 денари
Извор на финансирање: Меѓународни финансиски институции
Рок: 2015 година

Проект: Изградба на пат за село Јамиште
Опис на проектот: Изградба на локален пат за село Јамиште.
Средства: 20.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2017 година
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Проект: Реконструкција на патен правец Пробиштип - Крупиште
Опис на проектот: Поради лошата состојба на патниот правец, ќе бидат преземени мерки за негова реконструкција, со што ќе се зголеми безбедноста
во сообраќајот за оние патници што го користат овој патен правец.
Извор на финансирање: Буџет на РМ/АДП
Рок: 2014-2016 година

Проект: Реконструкција на локален пат Пробиштип – с. Ратавица, во должина од 927метри
Опис на проектот: Најголемиот дел од овој патен правец е реконструиран.
Поради технички проблеми, останаа нереконструирани 927 метри. Реконструкцијата ќе опфати проширување, поставување рабници и нов слој асфалт.
Средства: 7.200.000 денари,
Извор на финансирање: Буџет на РМ / Буџет на Општината
Рок: првата половина на 2014 година

Проект: Реконструкција на локален пат с. Драч – с. Бунеш
Опис на проектот: Во должина од 2.000 метри.
Средства: 10.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на РМ / Буџет на Општината
Рок: втората половина на 2013 година

Проект: Изградба на автобуски постојки
Опис на проектот: Ќе изградиме десет постојки со поставување информативни табли и киосци.
Средства: 500.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2014 година

АСФАЛТИРАЊЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ
Во текот на наредните четири години ќе се изврши изградба и реконструкција на повеќе улици во општината.
Проект: Комплетна реконструкција на дел од улицата Јаким Стојковски
Опис на проектот: Со проектот се предвидува поставување нов асфалтен
слој, поставување тротоари и енергетски ефикасни светилки. Со реализацијата на проектот, Општината ќе ја подобри патната инфраструктура во
вкупна должина од 1.220 метри, со што ќе се овозможи побезбеден транспорт, развој на економијата и подобар квалитет на живеење за сите жители
во општината, а пред сè на оние што живеат покрај улицата и на оние што
секојдневно поминуваат преку неа.
Средства: 15.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Асфалтирање улици во населба Камењар со поставување тротоари
и комплетно ново осветлување
Средства: 30.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2015 година

Проект: Асфалтирање улици во с. Злетово
Опис на проектот: Асфалтирање на кракови од улица Маршал Тито во должина од околу 400 метри, крак од улица Пониква во должина од 100 метри,
асфалтирање на улица Методи Митев Древенски, Силина, пат до гробишта.
Средства: 6.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2015 година

Проект: Комплетна реконструкција на улицата 11 Октомври
Опис на проектот: Поставување нов асфалтен слој, поставување тротоари и
енергетски ефикасни светилки.
Средства: 5.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Комплетна реконструкција на улицата Христијан Тодоровски-Карпош
Опис на проектот: Поставување нов асфалтен слој, поставување тротоари и
енергетски ефикасни светилки.
Средства: 2.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Комплетна реконструкција на улицата Гоце Делчев
Опис на проектот: Поставување нов асфалтен слој, поставување тротоари и
енергетски ефикасни светилки.
Средства: 4.800.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016 година

Проект: Комплетна реконструкција на улицата Велко Влаховиќ
Опис на проектот: Поставување нов асфалтен слој, поставување тротоари и
енергетски ефикасни светилки.
Средства: 15.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година
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Асфалтирање на улицата Ливашница со претходна изградба на потпорен
ѕид
Опис на проектот: Поставување асфалтен слој во должина од 350 метри, со
претходна изградба на потпоред ѕид во должина од 30 метри.
Средства: 4.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Асфалтирање на улицата Осоговска
Опис на проектот: Поставување нов асфалтен слој, поставување тротоари и
енергетски ефикасни светилки.
Средства: 2.300.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Реконструкција на улицата Славко Баев
Опис на проектот: Поставување нов асфалтен слој, поставување тротоари и
енергетски ефикасни светилки.
Средства: 2.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Комплетна реконструкција на улица 5
Опис на проектот: Поставување нов асфалтен слој.
Средства: 3.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Комплетна реконструкција на улицата Црн врв
Опис на проектот: Поставување нов асфалтен слој, поставување тротоари и
енергетски ефикасни светилки.
Средства: 2.300.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016 година

Проект: Реконструкција на дел од улицата 3 Април
Средства: 3.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година

Проект: Асфалтирање на улицата што води до градските гробишта во Пробиштип и изградба на паркинг-простор
Средства: 5.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016 година

Проект: Асфалтирање на улица од с. Калниште до манастирот „Св. Илија“
Средства: 3.500.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Тампонирање на улицата од стариот пат до Марчино
Средства: 300.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Асфалтирање улички во поголемите села, и тоа во Ратавица, Древено, Добрево, Плешенци, Лезово, Трипатанци
Средства: 20.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014-2016 година

Проект: Реконструкција на улицата Крсте Мисирков, кон Старо Калниште
Средства: 4.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

УРЕДУВАЊЕ ТРОТОАРИ
Проект: Поправка на тротоарите на улиците Гоце Делчев и Црн врв
Средства: 2.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Изградба на тротоари на улицата Илинденска
Средства: 3.500.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година

Проект: Изградба на тротоари на улицата Кочо Рацин
Средства: 3.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Изградба на тротоари на улицата кај ООУ „Никола Карев“
Средства: 3.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година
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Проект: Изградба на тротоари на Mиро Барага (до пазар)
Средства: 3.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Изградба на тротоари во нас. Камењар
Средства: 4.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Изградба на пешачка патека меѓу улица 3 Април и Кочо Рацин
Средства: 380.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Изградба на тротоари во с. Злетово на улиците Пониква и Древенска
Средства: 1.000.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година
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XV.

ИДЕИ ОД ГРАЃАНИТЕ
Ќе посветиме внимание на идеите што произлегуваат од граѓаните и ќе се
потрудиме да реализираме некои од нив:
Изградба на детско катче во центарот на Пробиштип
Опис: Просторот меѓу првата и втората кула во центарот на градот (зад
објектот на поранешно „Борово“) е идеално место кое може да се преуреди
во катче за најмалите – поставување клацкалки, лизгалки, вртелешки, каде
што децата би имале свој простор за игра и дружба.
Отворање борачки клуб во Пробиштип
Опис: Отворањето борачки клуб ќе има за цел збогатување на спортските
содржини во градот и развој на овој спорт.
Уредување на триаголникот зад црквата „Пресвета Богородица“ во Пробиштип
Опис: Овој простор може да се преуреди во детско катче или во мини-парк
со урбана опрема и хортикултурно уредување, каде што жителите од овој
дел од градот би го поминувале своето слободно време.

НОВИ ДЕЛА ЗА НОВ НАПРЕДОК, НОВИ ДЕЛА ЗА ПОДОБРА ОПШТИНА ПРОБИШТИП!

79

ИЗБОРНА ПРОГРАМА НА ВМРО-ДПМНЕ 2013-2017

www.vmro-dpmne.org.mk

