
       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
       НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП                                                                                                                                                                                                        

________________________________________________________________________________________________ 

Број 25/2014            Пробиштип, 03.11.2014 година                Излегува по потреба                    

________________________________________________________________________________________________ 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на РМ бр.5/2005) и член 38 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен 

Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Градоначалникот на општина Пробиштип го 

донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на актите на Советот на општина Пробиштип 

 

I. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.25 

одржана на ден 31.10.2014 година, во Службен Гласник на општина Пробиштип и тоа: 
1. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Пробиштип за 2014година бр.07-

1322/3; 
2. Одлука за усвојување на Квартелен Извештај за остварување на Буџетот на општина 

Пробиштип за периодот од 01.01-30.09.2014 година бр.07-1322/4; 
3. Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 

2014година бр.07-1322/5; 
4. Одлука за уредување на начинот на поставување на одредени инфраструктурни објекти во 

градот Пробиштип бр.07-1322/6; 
5. Заклучок за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината и наплатата на 

надоместокот за одржување на градските гробишта на ЈКП„Никола Карев“ Пробиштип бр.07-
1322/7; 

6. Заклучок за давање согласност на Одлуката за утврдување на предлог цена на водата за 
пиење за с.Ратавица од ЈКП„Никола Карев“ Пробиштип бр.07-1322/8; 

7. Заклучок за давање согласност на Одлуката за измена на Статутот на ЈКП„Никола Карев“ 
Пробиштип бр.07-1322/9; 

8. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во  идна урбанистичко-планска 
документација за издавање на урбанистичка согласност за  Елвис Стојковски од Пробиштип 
бр.07-1322/10; 

9. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во  идна урбанистичко-планска 
документација за издавање на урбанистичка согласност за  Љупчо Моневски од Пробиштип 
бр.07-1322/11; 

10. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во  идна урбанистичко-планска 
документација за издавање на урбанистичка согласност за  Ристо Крстев од Пробиштип бр.07-
1322/12; 

11. Заклучок за усвојување на Збирен Извештај за проценети штети од елементарни непогоди на 
подрачјето на општина Пробиштип за периодот Септември-Октомври 2014 година бр.07-
1322/13; 

12. Статутарна Одлука за измена на Статутот на општина Пробиштип бр.07-1322/14; 
13. Заклучок за усвојување на Информацијата за реализација на одлуката за определување на 

имиња на улици, плоштади и мостови во општина Пробиштип бр.07-1322/15; 
14. Заклучок за усвојување на Извештајот за изготвени одобренија за користење на простор пред 

објект  за периодот од 01.06.2014 до 30.09.2014 година бр.07-1322/16; 
15. Заклучок за барање од група граѓани од улица „4“ од Пробиштип бр.07-1322/17-1; 
16. Заклучок за барање од жителите на улица „Пониква“ од Злетово  бр.07-1322/17-2; 
17. Залучок за барање од Павле Милошевски од Пробиштип бр.07-1322/17-3; 
18. Заклучок за барање од Иљо Тодосов од Злетово бр.07-1322/17-4; 
19. Заклучок за Иницијативата на Велосипедскиот клуб „Зелени патеки“ од Пробиштип бр.07-

1322/17-5; 
20. Заклучок за барањето на Гордана Митевска од Пробиштип бр.07-1322/17-6; 
21. Заклучок за барањето од Унија на средношколци на град Пробиштип бр.07-1322/17-7; 

 
II.Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 

Гласник на општина Пробиштип. 

 
   Број 08-1322/20         ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 03.11.2014 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

                Пробиштип                                                Тони Тоневски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ( Службен 
весник на РМ бр.5/2002) член 90 од Статутот на општина Пробиштип (Службен гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005) и 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007, 156/09, 47/2011), 
Советот на општина Пробиштип на 25 седницата одржана на ден 31.10.2014 година,  донесе: 
      

    О Д Л У К А 
За ИЗМЕНИ  И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТОТ 

На општина Пробиштип за 2014 година 
1. Општ дел 

Член 1 
             Во Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година се вршат следниве измени: 
      

       БУЏЕТ  РЕБАЛАНС 

I.ВКУПНИ ПРИХОДИ      307.193.393  257.976.340 

  Даночни приходи                   30.910.000     28.426.000     
  Неданочни приходи        10.860.000     10.863.000 
  Капитални приходи        64.576.000      51.832.407 
  Приходи од дотации      112.848.000               112.848.000 
  Трансфери         36.941.593     43.941.593  
  Приходи од донации        51.057.800     10.065.340 
 
II.ВКУПНИ РАСХОДИ      348.493.393                    288.576.340 

Од утврдени намени      348.193.393    288.276.340 
Резерви              300.000          300.000 
 

 III. ДЕФИЦИТ        -41.300.000               -30.600.000 

        Прилив         41.300.000                           30.600.000 
  Домашни приливи           0                                   0 
  Приливи од странски заем        0             0 
             Одлив            0             0 
  Отплата на главница                    0             0 

     
Член 2 

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а 
расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи во колоната ребаланс и тоа 
како што следува во прилозите. 

Член 3 
Одлуката влегува во села со денот на донесувањето  а ке се објави во Службен гласник на 

општина Пробиштип. 
    

Број 07-1322/3                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                            Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на 
РМ бр.5/2002) и член 32 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.61/2004, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Советот на општина 
Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, ја донесе следната : 

О Д Л У К А 
За усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина 

Пробиштип за периодот од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 
периодот од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година. 
 

Член 2 
 Планираните и остварени приходи односно извршените расходи по видови се искажани 
во билансот на приходите и расходите и тоа како што следува во дадените прилози. 
    

Член 3 
 Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 
општина Пробиштип. 
 
Број 07-1322/4                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година                              ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                          Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од законот за Локална самоуправа (Службен 
весник на РМ бр.5/2002), член 94 од Статутот на општина Пробиштип (Службен гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.61/2004 и 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 

47/2011), а во врска со  член 1 од Законот за изменување на законот за плата и др. 
надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија (Сл.весник на РМ 
бр.139/2014), член 1 од Одлуката за изменување на одлуката за утврдување на вредноста на 
бодот за платите на државните службеници за 2014 година (Сл.Весник на РМ бр.143/2014) и 
член 1 од Законот за изменување на законот за исплата на платите во Република Македонија 
(Сл.Весник на РМ бр.139/2014), Советот на општина Пробиштип  на седницата одржана на 
31.10.2014 година ја донесе следната 

О Д Л У К А 
За изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина 

Пробиштип за 2014 година 
 

Со оваа Одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за Извршување на 
Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година бр.07-1518/4 од 25.12.2013 година и на 
Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за Извршување на Буџетот на општина 
Пробиштип за 2014 година бр.07-128/4 од 30.01.2014 година и тоа: 
 

Во Членот 12 се додава нова реченица која гласи „Платата на Градоначалникот во 2014 
година се зголемува за 4% започнувајќи со исплатата на платите за октомври 2014 година“ 

 
Во членот 13 бројот„77,5“ се заменува со бројот„76,8“. 
 
Во Членот 13 се додава  нова реченица која гласи „Платите на вработените кои немаат 

статус на државни службеници се зголемува за 4% започнувајќи со исплатата за окотомври 
2014 година“. 
 
Број 07-1322/5                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година                       ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

         ПРОБИШТИП                                              Ранко Давитков с.р.  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на РМ бр.5/2002) а во врска со член 5 став 1 точка 22 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен Весник на РМ“бр.70/2013-пречистен текст, бр.163/13 и 
бр.42/14) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година ја 
донесе следната: 

О Д Л У К А 
за уредување на начинот на поставување на одредени инфраструктурни објекти 

во градот Пробиштип 
Член 1 

Со оваа Одлука се уредува начинот на поставување на инфраструктурни објекти во 
градот Пробиштип. 

Член 2 
Инфраструктурните објекти како што се: електричните инсталации, гасоводи, водоводи, 

топлификација и телекомуникациски инсталации во градот Пробиштип ќе се поставуваат само 
под земја. 

Член 3 
Инвеститорите, сопствениците и операторите кои веќе имаат поставено 

инфраструктурни објекти од членот 2 на оваа Одлука над земја, се должни во рок од 3 (три) 
години истите да ги изместат и да ги постават под земја. 

Член 4 
Инвеститорите кои во рокот утврден во членот 3 од оваа Одлука, нема да ги изместат 

инфраструктурните објекти и не ги постават под земјата, тие објекти ќе се сметаат како 
бесправни градби и на истите ќе се применуваат одредбите за одстранување на бесправно 
изградени објекти согласно Законот за градење. 

Член 5 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 

општина Пробиштип. 
 
Број 07-1322/6                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година                     ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

         ПРОБИШТИП                                             Ранко Давитков с.р. 
 
 
 
 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.25/2014    стр.4 

Vrz osnova na ~len 51 stav 1 a vo vrska so ~len 21 stav 1 to~ka 31 od Statutot na op[tina Probi[tip 
(Slu`ben Glasnik na op[tina Probi[tip br. 4/2005)  i ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za lokalna samouprava 
(Slu`ben Vesnik na RM br. 5/2002), Sovetot na op[tina Probi[tip raspravajki po  Baraweto Soglasnost na 
Odlukata za utvrduvawe na visinata i naplatata na nadomestokot za odr`uvawe na gradskite grobi[ta,   na 
sednicata odr`ana na den 31.10.2014 godina donese: 

Z A K L U ^ O K 
za davawe SOGLASNOST na Odlukata za utvrduvawe na visinata i naplatata na nadomestokot za 

odr`uvawe na gradskite grobi[ta donesena od Upravniot odbor na  Javnoto komunalno pretprijatie  ,Nikola 
Karev ,, Probi[tip 

1. SE DAVA SOGLASNOST na Odlukata za utvrduvawe na visinata i naplatata na nadomestokot za 
odr`uvawe na gradskite grobi[ta donesena od Upravniot odbor na Javnoto komunalno pretprijatie  ,,Nikola 
Karev,, od Probi[tip . 

2. Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od objavuvaweto vo Slu`ben Glasnik na op[tina Probi[tip. 
 

Broj  07- 1322/7                                           SOVET NA OP{TINA PROBI{TIP 
31.10.2014 godina                                  PRETSEDATEL 
PROBI{TIP                                             Ranko Davitkov с.р. 

Vrz osnova na ~len 51 stav 1 a vo vrska so ~len 21 stav 1 to~ka 31 od Statutot na op[tina Probi[tip (Slu`ben 
Glasnik na op[tina Probi[tip br. 4/2005)  i ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za lokalna samouprava ( Slu`ben 
Vesnik na RM br. 5/2002), Sovetot na op[tina Probi[tip raspravajкi po  Baraweto Soglasnost na Odlukata za 
utvrduvawe na predlog cena na vodata za piewe za s.Ratavica,   na sednicata odr`ana na den 31.10.2014 godina donese: 

Z A K L U ^ O K 
za davawe SOGLASNOST na Odlukata za predlog cena na vodata za piewe za s.Ratavica donesena od 

Upravniot odbor na  Javnoto komunalno pretprijatie  ,Nikola Karev ,, Probi[tip  
 
1. SE DAVA SOGLASNOST na Odlukata za predlog cena na vodata za piewe za s.Ratavica donesena od 

Upravniot odbor na Javnoto komunalno pretprijatie  ,,Nikola Karev,, od Probi[tip . 
2. Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od objavuvaweto vo Slu`ben Glasnik na op[tina Probi[tip. 
 
Broj  07- 1322/8                                     SOVET NA OP{TINA PROBI{TIP 
31.10.2014 godina                            PRETSEDATEL 
PROBI{TIP                                           Ranko Davitkov с.р. 

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 29 od Statutot na op[tina Probi[tip (Slu`ben Glasnik na op[tina 
Probi[tip br.4/2005) a vo vrska so ~len 11 stav 1 to~ka 5 od Zakonot za javnite pretprijatija (Slu`ben Vesnik na 
RM br. 38/2006, 6/2002, 40/2003, 49/2006 i 22/2007,83/09), Sovetot na op[tina Probi[tip na sednicata odr`ana na den  
31.10.2014 godina raspravajki po Odlukata donesena od Upravniot odbor na JKP ,,Nikola Karev,, od Probi[tip br. 
02-703/1 od 14.10.2014 godina, go donese sledniot: 

З А К Л У Ч О К  

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ на  Одлуката  за  измена на Статутот на   JKP ,,Nikola Karev,, Probi[tip  
 
1.  SE DAVA SOGLASNOST  na Odlukata za izmenuvawe na Statutot na JKP ,,Nikola Karev,, od 

Probi[tip br. 02-703/1 od 14.10.2014 godina godina donesena od JKP „Nikola Karev“ od Probi[tip 
2. Zaklu~okot  vleguva vo sila so donesuvaweto a ]e se objavi vo Slu`ben Glasnik na op[tina Probi[tip. 
 
Број 07-1322/9                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 а во врска со член 22  став 1 точка 1 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 7 а во врска со член 15 
став 1 точка 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина пробиштип 
бр.4/2005)  а во врска со член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти 
(„Сл. весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14 и 115/14), Советот на Општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 31.10.2014 година, а по предлог на Градоначалникот на Општина 
Пробиштип,  ја усвои следната: 

О Д Л У К А 
за вклопување на бесправно изграден објект во  идна урбанистичко-планска 

документација за издавање на урбанистичка согласност  
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација  ќе го 

вклопи  бесправно изградениот објект од локално значење: самостојна семејна куќа со помошен објект, 
изградени на КП.бр.4833/1, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на Елвис Стојковски, со 
адреса на живеење на  ул.,,5-та,, бр.9  од Пробиштип. 
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Член 2 

Согласно Генералниот урбанистички план на град Пробиштип бесправно изградениот објект е 
во појас на јавна сообраќајница (во заштитниот појас на патот). Бесправно изградениот објект се 
наоѓа во планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е 
изграден објектот дел е  во сопственост  на лицето Елвис Стојковски од Пробиштип, а дел е во 
сопственост на Република Македонија. 

Член 3 
Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши промена на 

намената на зоната од појас на јавна сообраќајница, во зона со намена домување и дека идната 
урбанистичко-планската документација ќе биде со намена А-домување.  

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Пробиштип. 

 
Број 07-1322/10         СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

         ПРОБИШТИП                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 а во врска со член 22  став 1 точка 1 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 7 а во врска со член 15 
став 1 точка 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина пробиштип 
бр.4/2005)  а во врска со член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти 
(„Сл. весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14 и 115/14), Советот на Општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 31.10.2014 година, а по предлог на Градоначалникот на Општина 
Пробиштип,  ја усвои следната: 

О Д Л У К А 
за вклопување на бесправно изграден објект во  идна урбанистичко-планска 

документација за издавање на урбанистичка согласност  
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска 

документација  ќе го вклопи  бесправно изградениот објект од локално значење: самостојна семејна 
куќа и гаража, изградени на КП.бр.413/25, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од 
страна на Љупчо Моневски, со адреса на живеење на  ул.,,Добревска,, бр.6  од Пробиштип.  

 
Член 2 

Согласно Генералниот урбанистички план на град Пробиштип бесправно изградениот објект е 
во појас на јавна сообраќајница (во заштитниот појас на патот). Бесправно изградениот објект се 
наоѓа во планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е 
изграден објектот дел е  во сопственост  на лицето Љупчо Моневски од Пробиштип, а дел е во 
сопственост на Република Македонија. 

Член 3 
Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши промена на 

намената на зоната од појас на јавна сообраќајница, во зона со намена домување и дека идната 
урбанистичко-планската документација ќе биде со намена А-домување.  

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Пробиштип. 

 
Број 07-1322/11         СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година         ПРЕТСЕДАТЕЛ  
ПРОБИШТИП                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 а во врска со член 22  став 1 точка 1 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 7 а во врска со член 
15 став 1 точка 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина пробиштип 
бр.4/2005)  а во врска со член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти („Сл. весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14 и 115/14), Советот на Општина 
Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, а по предлог на Градоначалникот на 
Општина Пробиштип,  ја усвои следната: 

О Д Л У К А 
за вклопување на бесправно изграден објект во  идна урбанистичко-планска документација за 

издавање на урбанистичка согласност 
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Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска 
документација  ќе го вклопи  бесправно изградениот објект од локално значење: самостојна семејна 
куќа, изградени на КП.бр.6/3, м.в.Таирица, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од 
страна на Ристо Крстев, со адреса на живеење на  ул.,,Миро Барага,, бр.102  од Пробиштип.  

 
Член 2 

Согласно Генералниот урбанистички план на град Пробиштип бесправно изградениот објект е 
во појас на јавна сообраќајница (во заштитниот појас на патот). Бесправно изградениот објект се 
наоѓа во планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е 
изграден објектот дел е  во сопственост  на лицето Ристо Крстев од Пробиштип, а дел е во 
сопственост на Република Македонија. 

Член 3 
Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши промена на 

намената на зоната од појас на јавна сообраќајница, во зона со намена домување и дека идната 
урбанистичко-планската документација ќе биде со намена А-домување.  

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Пробиштип. 

 
Број 07-1322/12         СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална 
самоуправа ( Службен Весник на РМ бр.5/2002), а согласно со Законот за заштита и спасување 
(Службен Весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14 ), Советот на општина 
Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година разгледувајќи го Збирниот Извештај за 
проценети штети од елементарни непогоди на подрачјето на општина Пробиштип за периодот 
Септември-Октомври 2014 година го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Збирниот Извештај за проценети штети од елементарни непогоди 
на подрачјето на општина Пробиштип за периодот 

Септември-Октомври 2014 година  
 
1. Се усвојува Збирниот Извештај за проценети штети од елементарни непогоди на подрачјето 

на општина Пробиштип за периодот Септември-Октомври 2014 година изготвен  врз основа на 
Записникот за увид на лице место од Комисијата за проценка на штети. 

2. Проценетата вредност на штетите настанати на подрачјето на општина Пробиштип од 
елементарни непогоди за периодот Септември-Октомври 2014 година изнесува 10.033.956,00 
денари. 

3. Составен дел на овој Заклучок е Збирниот Извештај за проценети штети од елементарни 
непогоди на подрачјето на општина Пробиштип за периодот Септември-Октомври 2014 година бр.22-
1131/2 од 27.10.2014 година. 

4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Служебен Гласник  на 
општина Пробиштип. 

 

Број 07-1322/13             СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                Ранко Давитков  с.р. 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” 

бр.05/2002),член 119 од Статутот на Општина Пробиштип (“Сл.гласник на Општина Пробиштип” 
бр.4/2005), а во врска со Националната стратегија за млади на Република Македонија, Советот на  
општина Пробиштип на седницата што се одржа на ден 31.10.2014 година ја донесе следната 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

За измена на Статутот на Општина Пробиштип  
 

Член 1 
 Во Статутот  на општина  Пробиштип , 
 Глава III– ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНАТА 
 

По член 36  се додаваат нови членови  кои гласат: 
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“Член 36-а 

СОВЕТ НА МЛАДИ 

 Во Општината се формира Совет на млади како советодавно тело на општината со цел младите 
активно да се вклучат во јавниот живот на општината. 

 Млади се жители на Општината на возраст од 15 до 30 години живот. 
 Младите од став 1 на оваа одлука можат да бидат избирани за претседател и заменик претседател на 

Советот  на млади на Општина Пробиштип, само ако се со место на живеење во општина Пробиштип.  
Член 36-б 

 Одлука за основање на Совет на млади ја донесува Советот на општината врз основа на позитивните 
законски прописи. 

Член 36-в 

 Советот на млади во општината ги врши следните работи: 
 - разгледува прашања од значење за младите во општината,  
 -поднесува предлози до Советот на општината за идентификувани проблеми на младите на локално 

ниво и предлози за нивно можно решавање; 
 -поднесува предлози до Советот на општината за донесување на одлуки, програми и други акти за 

подобрување на состојбата на младите на локално ниво; 
 - дава мислење на Советот на општината по одлуки, програми и други акти кои се од надлежност на 

Советот , а кои ги засегаат младите на локално ниво;  
 - соработува во изработката и го следи споредувањето  на локалните акти за млади, донесени од 

страна на Општината; 
 - изработува извештаи до надлежните органи за проблемите на младите,  а по потреба предлага 

донесување на Програми за отстранување на настанатите проблеми  и подобрување  на  положбата  на 
младите  на локално ниво; 

 - организира работилници, предавања, трибини, кампањи, манифестации и други активности во врска 
со младинските прашања; 

- информира и промовира за активностите на Советот на млади; 
 - ја потикнува  меѓусебната општинска соработка и размена  на искуства  со младите од другите 

општини; 
 - по потреба повикува  преставник на  Советот на општината  на своите седници; 
 - врши и други работи од интерес  за младите. 
 

Член 36-г 
 Советот на млади има пет членови. 
 Советот на Општината  покренува постапка за избор на членови  во Советот  за млади со јавен повик. 
 Кандидатите за членови на Советот на млади ги предлагаат: Невладини организиации и Здруженија на 

млади, ученички совети, студентски совети и други регистрирани облици на организирање на младите. 
 Врз  основа на писмените предлози од предлагачите на предлог на Комисијата за мандатни прашања, 

избори и именувања, Советот на Општината  го избира и го разрешува Советот на млади . 
 Советот на млади од своите редови избира претседател и заменик, согласно  Деловникот за работа на 

Советот  на младите. 
Член 36-д 

Членовите на Советот на млади се избираат  на две години. 
 Советот на општината може да разреши член на Советот на млади и пред истекот на мандатот на 

лично барање, ако наполни 30 години живот, ако отсуствува од седниците на Советот на млади и ако со 
правосилна судска пресуда е осуден на безусловна казна затвор во траење подолго од шест месеци. 

Член 36-Ѓ 
 Советот на  млади одржува редовни седници по потреба, но најмалку еднаш во два месеци. 
 Седниците  ги свикува и со нив заседава претседателот на Советот на млади. 
 Претседателот на советот е должен да свика  вонредна седница на советот на млади на предлог од 

најмалку 1/3 од членовите на Советот на млади. 
Советот на млади ги донесува одлуките од мнозинството гласови ако на седницата присуствуваат 

мнозинство од вкупно избраните членови на советот  на младите. 
 Начинот на работа на Советот на млади поблиску се утврдува со Деловникот за работа на Советот на 

млади. 
Советот на млади може да формира постојни и повремени работни тела  за потесни кругови на 

делување, на организирање форуми, трибини и работилници  за поедини возрасни групи на млади или за 
проблеми кои ги загрижуваат младите. 

Член 36-е 
Советот на млади донесува програма за работа на Советот на млади и ја доставува до Советот на 
општината за секоја календарска година. 
  Програмата ги содржи следните активности: 
- учество во креирањето и пратење на локалната програма за работа на младите. 
- Соработка со другите советодавни тела во Република Македонија и странство. 
- Консултирање со организацијата на младите за теми значајни за младите. 
- Соработка со телата во општината во политиката кон младите 
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Програмата содржи и останати активности значајни за работата на Советот за млади и подобрување 
на положбата на младите. 
Програмата за работа на Советот на млади ја донесува со мнозинство на гласови од сите членови на 
Советот на младите. 
Програмата се донесува и поднесува на одобрување пред Советот на младите најкасно до 30 
ноември во тековната година, за наредната година. 

   
Член 2 

 Оваа Статутарна одлука влегува во сила осмиот ден од  објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Пробиштип”. 

 
Број 07-1322/14                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                            Ранко Давитков с.р. 

      Врз основа на член 36 став 1 точка 15 а во врска член 22 став 1 точка 4 од Законот за 
локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 51  став 1 од Статутот на општина 
Пробиштип , Советот на општина Пробиштип расправајки по Информацијата за реализација на 
Одлуката за определување на имиња на улици, плоштади и мостови во општина Пробиштип, на 
седницата одржана на ден 31.10.2014 година го донесе следниот:  

З А К Л У Ч О К 
За усвојување на Информација за реализација на одлуката за определување на имиња 

на улици, плоштади и мостови во општина Пробиштип 
 
1. Се усвојува Информацијата за реализација на Одлуката за определување на имиња на 

улици, плоштади и мостови во општина Пробиштип  

 
2. Се задплжува Секретарот на општина Пробиштип да назначи лице кое ќе го следи и 

спроведе процесот на имплементација на Одлуката за определување на имиња на улици, плоштади 

и мостови во општина Пробиштип. 

 
3. Заклучокот стапува на  сила  осум дена од денот на објавување  во Службен гласник на 

општина  Пробиштип. 

 
Број 07-1322/15                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                            Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 51 став 1 а во врска со член 21 став 1 точка 44 од Статутот на општина Пробиштип 
(Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 31.10.2014 година, расправајќи по Извештајот за изготвени одобренија за користење 
на простор пред објект за периодот од 01.16.2014 година до 30.09.2014 година го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за изготвени одобренија за користење на простор пред 

објект за периодот од 01.06.2014 година до 30.09.2014 година  
 
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за изготвени одобренија за користење на простор пред обејкт за 
периодот од 01.16.2014 година до 30.09.2014 година  
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за изготвени одобренија за користење на простор 
пред објект за периодот од 01.16.2014 година до 30.09.2014 годинa 

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 
општина Пробиштип. 
 
Број 07-1322/16                         СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014година                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                            Ранко Давитков  с.р. 

        Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, расправајќи по 
барањето од група граѓани од улица „4“ од Пробиштип, бр.07-1333/1 од 28.10.2014 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 
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З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од група граѓани од улица „4“ од Пробиштип за набавка на материјали за изградба на 

потпорен ѕид во вредност од 21.900,00 денари, се прифаќа и се задолжува одделението за 
Комунални работи во општина Пробиштип да ја следи неговата реализација. 

2. Заклучок да биде доставен до носителот на барањето Стојан Георгиев од Пробиштип. 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 
 

Број 07-1322/17-1                        СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                      Ранко Давитков  с.р.                              

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
31.10.2014 година, расправајќи по Барањето од жители на улица „Пониква“ од Пробиштип,  бр. 07-
1290/1 од 16.10.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Се задолжува одделението за Комунални работи во општина Пробиштип да ја констатира 
фактичката состојба на терен и во соработка со ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип да го решат 
проблемот на барателите. 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 

 

Број 07-1322/17-2                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                         Ранко Давитков  с.р. 

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
31.10.2014 година, расправајќи по барањето од Павле Милошевски, ул.Никола Карев бр.18 од 
Пробиштип, бр. 07-1258/1 од 13.10.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го 
донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 
1. Барањето од Павле Милошевски, ул.Никола Карев бр.18 од Пробиштип, бр. 07-1258/1 од 13.10.2014 

година за утвредување на сопственост СЕ ОДБИВА, бидејќи Советот на општина пробиштип не е 
надлежен за утврдување на сопственост. 

2. Барателот се упатува да побара утврдување на правото на сопственост пред надлежните 
институции на Република Македонија. 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 

 

Број 07-1322/17-3                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на 
РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, 
расправајќи по барањето од Ило Тодосов, ул.Маршал Тито бр.109 од Злетово, бр. 07-1177/1 од 
19.09.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Ило Тодосов, ул.Маршал Тито бр.109 од Злетово, бр. 07-1177/1 од 19.09.2014 
година за одобрување на еднократна парична помош, СЕ ОДБИВА поради лошата финансиска состојба 
во која се наоѓа општината Пробиштип.  

2. Се препорачува да се обратите до државните институции кои се надлежни за вакви случаи и би 
можеле да ви излезат во пресрет на вашето барање. 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 

 

Број 07-1322/17-4                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                   Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 

Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на 
РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, 
расправајќи по Иницијативата од Велосипедски клуб „Зелени патеки“ од Пробиштип, бр. 07-1144/2 од 
15.09.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Иницијативата од Велосипедски клуб „Зелени патеки“ од Пробиштип, бр. 07-1144/2 од 

15.09.2014 година за одбележување на 22 Септември – Меѓународен ден без автомобили е со поминат 
рок на важност, бидејќи во периодот од поднесување на Иницијативата, до денот за нејзина реализација 
Комисијата за молби и барања нема одржано сеедница. 

2. Се охрабрува Велосипедски клуб „Зелени патеки“ од Пробиштип наредната година со оваа 
Иницијатива да се обрати до одделението за јавни дејности во општина Пробиштип. 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 

 

Број 07-1322/17-5                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                 Ранко Давитков  с.р. 

 
Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 

Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на 
РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, 
расправајќи по барањето од Гордана Митевска, ул. Партизанска бр.11 од Пробиштип бр.07-1152/1 од 
16.09.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Гордана Митевска, ул. Партизанска бр.11 од Пробиштип бр.07-1152/1 од 
16.09.2014 година за одобрување на еднократна парична помош од 5.000,00 денари, за запишување на 
семестар на факултет за дете и лекарства за себе, СЕ ОДБИВА поради лошата финансиска состојба во 
која се наоѓа општината Пробиштип.  

2. Се препорачува да се обратите до државните институции кои се надлежни за вакви случаи и би 
можеле да ви излезат во пресрет на вашето барање. 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 

 

Број 07-1322/17-6                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година                          ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                             Ранко Давитков  с.р. 

 
Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 

Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на 
РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 31.10.2014 година, 
расправајќи по барањето од Средношколската унија од Пробиштип бр.07-1308/1 од 24.10.2014 година, а 
по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Средношколската унија од Пробиштип бр.07-1308/1 од 24.10.2014 година се 
препраќа до одделението за јавни дејности на општина Пробиштип.  

2. Се задолжува раководителот на одделението за јавни дејности да ја провери можноста за 
исплата на овие средства. 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 

 

Број 07-1322/17-7                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
31.10.2014 година                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                     Ранко Давитков с.р. 

 


