
       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
       НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП                                                                                                                                                                                                        

________________________________________________________________________________________________ 

Број 27/2014            Пробиштип  29.12.2014 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.27 

одржана на ден 25.12.2014 година, во Службен Гласник на општина Пробиштип и тоа: 
1. Програма за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ за 2015 година со финансов 

план за 2015 година 07-1577/3; 

2. Програма за работа на Советот за 2015 година07-1577/4; 

3. Одлука за  именување на членови во Советот за млади 07-1577/5;  

4. Формирање на Комисија за проценка на штета од елементарни непогоди 07-1577/6; 

5. Одлука за утврдување на приоритет на Проектот „Изградба на водовод и канализација со 

пречистителна станица с.Неокази“07-1577/7; 

6. Усогласување на Годишна Програма за работа на општинските училишта за учебната 

2014/2015 година (Програма за екскурзии) 07-1577/8; 

7. Акционен план за справување со семејно насилство за 2015 година07-1577/9; 

8. Стратегија за образование на општина Пробиштип за период 2015-2019 година 07-1577/10; 

9. Одлука за сопствено учество за проектот „ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ОДРЖЛИВ 

РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО СРТЦ ПОНИКВА НА ОСОГОВО“ 07-1577/11; 

10. Одлука за сопствено учество за проектот „ПРИСТАПНОСТ ДО ТУРИСТИЧКИ, ИСТОРИСКИ И 

АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ И ЗНАМЕНИТОСТИ ВО ИПР СО ЦЕЛ СОЗДАВАЊЕ НА 

ИНТЕГРИРАНА ТУРИСТИЧКА ПОНУДА“ 07-1577/12; 

11. Буџет на општина Пробиштип за 2015 07-1577/13; 

12. Одлука за извршување на Буџетот 07-1577/14; 

13. Решение за разрешување и именување на член на Надзорен одбор на ЈКП „Никола Карев“ – 

Пробиштип 07-1577/15; 

14. Заклучок за одбивање на Иницијатива за изменување и дополнување на дел од Деталниот  

урбанистички план за УБ бр.12.1 Пробиштип - плански опфат помеѓу улиците „Миро Барага“, 

улиците „Б“, улиците „Г“ и улицата „З“  07-1577/16;  

15. Заклучок за барање од Зоран Зафиров 07-1577/17-1; 

16. Заклучок за барање од Драгомир Петков 07-1577/17-2; 

17. Заклучок за барање од Трајко Анастасовски 07-1577/17-3; 

18. Заклучок за барање од Евица Јовановска 07-1577/17-4; 

19. Заклучок за барање од Драги Јакимовски 07-1577/17-5; 

20. Заклучок за барање од МЗ Гајранци 07-1577/17-6; 

21. Заклучок за барање од МЗ Ратавица 07-1577/17-7; 

22. Заклучок за барање од Вонка Гаврилова 07-1577/17-8; 

23. Заклучок за барање од Здружението за заштита, помош и унапредување на статусот на 

маргинилизираните групи граѓани „Градиме иднина“ од Скопје 07-1577/17-9; 

24. Заклучок за барање од МЗ Стрмош 07-1577/17-10; 

25. Одлука за утврдување на работно време на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ – Пробиштип 07-1577/18; 

26. Заклучок за усвојување на Процената на загрозеноста на безбедноста на подрачјето на општина 

Пробиштип од сите ризици и опасности 07-1577/19; 

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

општина Пробиштип. 

 

   Број 08-1577/21         ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 01.12.2014 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       Пробиштип                                              Тони Тоневски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 6  од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на РМ  
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 29   од Статутот на општина Пробиштип (Сл.гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), Советот  на општина Пробиштип на седницата  одржана на ден 25.12.2014 година 
расправајки по Програмата за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски  рудар“-Пробиштип  со Финансов 
план за 2015 година ,ја  донесе следната  

ОДЛУКА 
За усвојување на Програмата за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски  рудар“ Пробиштип  со 

Финансов план за 2015 година 
 

Член 1 
  СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Општинската установа  Дом на култура „Злетовски  рудар“ 
Пробиштип  со Финансов план за 2015 година. 

Член 2 
Составен дел на оваа Одлука е Програмата за работа на Општинската установа  Дом на култура 

„Злетовски  рудар“ Пробиштип бр.01-229/1 од 05.12.2014 година и  Финансов план за 2015 година бр.01-
216/1 од 19.11.2014 година 

Член 3 
Одлуката влегува во сила 8(осум) дена од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип. 

 

 

Број 07-1577/3                                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 година                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                                      Ранко Давитков с.р. 

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 3 od Statutot na op[tina Probi[tip (Slu`ben Glasnik na op[tina 
Probi[tip br.4/2005) i ~len 114 stav 3 od Delovnikot za rabota na Sovetot na op[tina Probi[tip (Slu`ben 
Glasnik na op[tina Probi[tip br.5/2005), Sovetot na op[tina Probi[tip na sednicata odr`ana na den 25.12 
2014 godina ja donese slednata: 

P R O G R A M A 
Za rabota na Sovetot na op[tina Probi[tip za 2015 godina 

VOVED:  
 Sovetot na op[tina Probi[tip raboti soglasno odredbite od Zakonot za lokalna samouprava, 
Statutot na op[tinata a pritoa rakovodejki se od zakonskite odredbi na zakonite koi se vo funkcija na 
decentralizacijata, kako i rokovite utvrdeni so niv.  Rakovodejki se od toa sekoja  godina Sovetot donesuva 
Programa za rabota vo koja se utvrdeni rokovite i izgotvuva~ite na materijalite koi se dostavuvaat do 
Sovetot na razgleduvawe i usvojuvawe.  
 Programata za rabota na Sovetot na op[tina Probi[tip e edna smernica za rabota na Sovetot vo 
tekovnata kalendarska godina i ne pretstavuva cvrsta ramka bidejki istata mo`e da se nadopolnuva i so drugi 
aktuelni tematski i normativni pra[awa koi ]e proizlezat vo tekovnata godina. 
 Isto taka Zakonot ovozmo`uva direktno vklu~uvawe na gra\anite vo pokrenuvawe na inicijativi, 
predlozi, sugestii za re[avawe na odredeni pra[awa od interes na samite gra\ani, ili indirektno preku svoi 
izbrani pretstavnici vo organite na lokalnata samouprava, koi ne se vlezeni vo programata na Sovetot, no 
Sovetot ]e gi stavi na dneven red dokolku se pojavi takva potreba.  
  
1. TEMATSKI PRA{AWA I NORMATIVEN DEL 

1. Programa za rabota na JKP Nikola Karev-Probi[tip za 2015 godina, i Finansov plan za 2015 godina 
 Izgotvuva~: JKP Nikola Karev-Probi[tip 
 Rok: 30 Januari        
2. Izve[taj za rabotata na  TPPE  na  op[tina Probi[tip za 2014 godina  

 Izgotvuva~:   TPPE-Probi[tip 
 Rok: 30 Januari 
3. Programa za rabota na Edinicata za protiv po`arna za[tita za 2015  godina 

 Izgotvuva~:  TPPE-Probi[tip 
 Rok: 30 januari 

4.   Kvartalen izve[taj za izvr[uvawe na Buxetot na op[tina Probi[tip za period od 01.01 do 31.12.2014 
godina 

Izgotvuva~: Oddelenie za finansiski pra[awa 
Rok: 30 januari 

5. Odluka za usvojuvawe na Izve[tajot od realiziraniot popis na osnovni sredstva, oprema, inventar, 
materijali, obvrski, pobaruvawa, hartii od vrednost i pari;ni sredstva na blagajna i \iro smetka na 
op[tina Probi[tip so sostojba na den 31.12.2014 godina.  
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Izgotvuva~: Oddelenie za finansiski pra[awa 
Rok: 30 januari  

6. Informacija za javnata bezbednost i bezbednosta na soobra]ajot na pati[tata na    
                 teritorijata na op[tina Probi[tip  za period od juli do dekemvri 2014 godina 

 Izgotvuva~: PS Probi[tip 
 Rok: 28 Februari 
7. Одлука за усвојување на Предлог-планот за запишување на ученици во учебната 2015/2016година и 

постсредно обраозование во СОУ,,Н.Н.Борче,, Пробиштип 

Izgotvuva~: Oddelenie za javni dejnosti vo sorabotka so SOU N.N.Bor~e 
Rok: 28 Februari 

8. Odluka za usvojuvawe na zavr[na smetka na Buxetot na op[tina Probi[tip za 2014 godina. 
 Izgotvuva~: Oddelenie za finansii i buxet i LER 
 Rok: 30 Mart 
9. Izve[taj za rabotata i finansov izve[taj  so zavr[na smetka na JKP Nikola Karev-Probi[tip za    
              2014 
 Izgotvuva~: JKP  Nikola Karev- Probi[tip 
 Rok : 30 Mart 

               10.    Izve[taj za rabotata i finansov izve[taj na Dom na kultura Zletovski Rudar-Probi[tip za 2014  
 Izgotvuva~: Dom na kultura Zletovki Rudar-Probi[tip 
 Rok: 30 Mart  

               11.    Finansov izve[taj za rabotata na OU Bra]a Miladinovci za 2014 od. 
 Izgotvuva~: OU Bra]a Miladinovci-Probi[tip 
 Rok: 30 Mart 

               12 .    Finansov izve[taj za rabotata na OU Nikola Karev za 2014 god. 
 Izgotvuva~: OU Nikola Karev-Probi[tip 
 Rok: 30 Mart 

               13.    Finansov izve[taj za rabotata na OSU N.N Bor~e-Probi[tip  za 2014  
 Izgotvuva~: OSU N.N.Bor~e -Probi[tip 
 Rok: 30 Mart 

              14.   Finansov izve[taj za rabotata na JOUDG Goce Del~ev-Probi[tip za 2014 
 Izgotvuva~: JOUDG Goce Del~ev-Probi[tip 
 Rok: 30 Mart 

              15.     Izve[taj za ostvaruvawe na Programata za ureduvawe na grade`noto  zemji[te na teritorijata na     
                            op[tina Probi[tip za 2014 godina 
  Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni raboti i lokalni pati[ta i ulici 

 Rok: 30 April 
              16.   Izve[taj za ostvaruvawe na  Programata za izgradba i odr`uvawe na   lokalni pati[ta i ulici vo  
                           op[tina Probi[tip za 2014 godina  
  Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni raboti i lokalni pati[ta i ulici 

 Rok: 30 April 
              17.    Izve[taj za ostvaruvawe na Programata za izgradba i odr`uvawe na   uli~no osvetlenie na  
                            teritorijata na op[tina Probi[tip za 2014 
  Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni dejnosti i lokalni pati[ta i ulici 

 Rok: 30 April 
  18.        Izve[taj za ostvaruvawe na Programata za energetska efikasnost na op[tina Probi[tip za 2014 

  Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni dejnosti i lokalni pati[ta i ulici 
 Rok: 30 April 

         19.   Izve[taj za ostvaruvawe na  Programata za odr`uvawe na javnata ~istota za 2014     
                            Izgotvuva~:Oddelenie za komunalni dejnsoti i lokalni pati[ta i ulici  i JKP Nikola Karev 

 Rok: 30 April 
         20.   Izve[taj za ostvaruvawe na Programata za odr`uvawe na parkovi i zelenilo za 2014 godina 

 Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni dejnsoti i loklani pati[ta i ulici i JKP Nikola Karev 
 Rok: 30 April 

         21.   Izve[taj za ostvaruvawe na Programata za urbanisti~ko planirawe i LER na 
            op[tina Probi[tip za 2014    godina 
  Izgotvuva~: Oddelenie za urbanizam i Oddelenie za LER i za[tita na `ivotna sredina 

  Rok: 30 April  
22.   Izve[taj  za realizacija na programata za sproveduvawe na aktivnosti na sportskite dru[tva i 

odr`uvawe na sportskata infrastruktura vo op[tinaza 2014 godina 
              Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti  
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              Rok: 30 April 
 23.         Izve[taj za realizacija na Akcioniot plan za socijalna za[tita za 2014 godina  
               Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti  

                            Rok: 30 April 
 24.         Izve[taj za realizacija na akcioniot plan za rabota na Kom isijata za ednakvi mo`nosti za 2014 g.  

                           Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti  
                            Rok: 30 April 

25.         Izve[taj za realizacija na akcioniot plan za realizacija na aktivnostite na Op[tinskiot sovet za    
              bezbednost na soobra]ajot na pati[tata na op[tina Probi[tip  za 2014 godina g.  

                           Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti  
                            Rok: 30 April 

 26.       Izvr[taj za realizacija na programata za aktivnoti na op[tina Probi[tip vo oblasta za za[titata    
             i spasuvaweto 

                         Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti  
                          Rok: 30 April 

27.      Izve[taj za realizacija na programata za odbele`uvawe na praznici manifestacii i nastani vo  
             op[tina Probi[tip za 2012 godina 

                         Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti  
                          Rok: 30 April 
            28.       Izve[taj za realizacija na programata za rabota na inspekciskoto oddeleni za 2012 godina 
                         Izgotvuva~: Inspekcisko oddelenie 
              Rok: 30 April 
            29.       Izve[taj za ostvaruvawe na Buxetot na op[tina Probi[tip za prviot  
                          kvartal od  2015 godina 
              Izgotvuva~: Oddlenie za finansiski pra[awa na  op[tina Probi[tip 
              Rok: 30 April 
          30. Informacija za javnata bezbednosta i bezbednosta na soobra]ajot na pati[tata na  

           teritorijata  na op[tina Probi[tip  za prvite [est meseci od 2015 
 Izgotvuva~: MVR-OVR-Probi[tip 
 Rok: 30 Juli 

           31.   Izve[taj za ostvaruvawe na Buxetot na op[tina Probi[tip za vtoriot       
            kvartal od 2015 godina 
  Izgotvuva~: Oddelenie za finansiski pra[awa op[tina Probi[tip. 

 Rok: 30 Juli 
           32.  Izve[taj za rabotata na JKP Nikola Karev-Probi[tip  za period od 01.01 do 30.06.2015  

 Izgotvuva~: JKP  Nikola Karev- Probi[tip 
 Rok : 30 Juli   

           33.  Izve[taj za rabota na OU Bra]a Miladinovci-Probi[tip za u~ebnata 2014/15 
 Izgotvuva~: OU Bra]a Miladinovci-Probi[tip 
 Rok: 30 Avgust 

           34.  Izve[taj za rabota na OU Nikola Kraev -Probi[tip za u~ebnata 2014/2015 
 Izgotvuva~: OU Nikola Karev-Probi[tip 
 Rok: 30 Avgust 

           35.  Izve[taj za rabota na OSU N.N.Bor~e-Probi[tip za u~ebnata 2014/2015 
 Izgotvuva~: OSU N.N.Nor~e-Probi[tip 
 Rok: 30 Avgust 

           36. Izve[taj za rabota na JOUDG Goce Del~ev-Probi[tip za u~ebnata   2014/2015 
 Izgotvuva~: JOUDG Goce Del~ev-Probi[tip 
 Rok: 30 Avgust 

           37.  Buxetski kalendara za izrabotka na buxet za 2016 g.  
  Izgotvuva~: Oddelenei za finansii i buxet 
  Rok: 30 Septemvri 
          38.  Programa za rabota na OU Bra]a Miladinovci-Probi[tip za u~ebnata  2015/2016 

 Izgotvuva~: OU Bra]a Miladinovci  
 Rok: 30 Septemvri 

           39.  Programa za rabota na OU Nikola Karev-Probi[tip za u~ebnata 2015/2016 
 Izgotvuva~: OU Nikola Karev-Probi[tip  
 Rok 30 Septemvri 

           40.  Programa za rabota na OSU N.N.Bor~e -Probi[tip za u~ebnata 2015/2016 
 Izgotvuva~: OSU N.N.Bor~e-Probi[tip   
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 Rok: 30 Septemvri  
          41.   Programa za rabota na JOUDG Goce Del~ev -Probi[tip za u~ebnata  2015/2016 

 Izgotvuva~: JOUDG Goce Del~ev-Probi[tip 
 Rok: 30 Septemvri  

          42.   Izve[taj za ostvaruvawe na buxetot na op[tina Probi[tip za tretiot    
                kvartal od 2015 godina 
  Izgotvuva~: Oddelenie za finansiski pra[awa na op[tina Probi[tip  

 Rok: 30 Oktomvri 
43.         Izve[taj za rabotata na JKP Nikola Karev-Probi[tip  za period od 01.01 do 30.09.2015 

 Izgotvuva~: JKP  Nikola Karev- Probi[tip 
 Rok : 30 Oktomvri   

44.          Sovetni~ki pra[awa 
              Rok: 30 Oktomvri 

             45.  Programa za ureduvawe na grade`no zemji[te na teritorijata na  
                op[tina probi[tip za 2016 godina 
  Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni raboti i lokalni pati[ta i ulici 

 Rok: 20 Noemvri 
             46.  Programa za izgradba i odr`uvawe na lokalni pati[ta i ulici vo  
               op[ina Probi[tip za 2016godina 
  Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni raboti i lokalni pati[ta i ulici 

 Rok: 20 Noemvri 
             47.  Programa za izgradba i odr`uvawe na uli~no osvetlenie na                    
               teritorijata na op[tina Probi[tip za 2016 godina 
  Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni raboti i lokalni pati[ta i ulici 

 Rok: 20 Noemvri 
             48.      Programa za energetska efikasnost za 2016 godina                    
               na op[tina Probi[tip  
  Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni raboti i lokalni pati[ta i ulici 

 Rok: 20 Noemvri 
             49.    Programa za odr`uvawe na javnata ~istota za 2016 godina 

 Izgotvuva~:Oddelenie za komunalni raboti 
 Rok: 20 Noemvri 

             50.    Programa za odr`uvawe na parkovi i zelenilo za 2016 godina 
 Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni raboti raboti 
 Rok: 20 Noemvri 

51.  Programa za urbanisti~ko planirawe  za 2016g. 
   Izgotvuva~: Oddelenei za urbanizam  
   Rok: 20 Noemvri 

52. Programa za LER  za 2016g. 
   Izgotvuva~: Oddelenei za LER i za[tita na `ivotnata sredina  

  Rok: 20 Noemvri 
             53.    Programa za odbele`uvawe na praznici i manifestacii vo op[tina  

            Probi[tip za 2016 godina 
  Izgotvuva~: Oddelenie za op[testevni dejnosti vo op[tina Probi[tip 

 Rok: 20 Noemvri 
54.          Programa za za[tita i spauvawe na teritorijata na op[tina Probi[tip za 2016g. 

  Izgotvuva~: Oddelenie za op[testevni dejnosti vo op[tina Probi[tip 
 Rok: 20 Noemvri 

55.         Akcioniot plan za socijalna za[tita za 2016 godina  
               Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti  

                            Rok: 20 Noemvri 
56.        Akcioniot plan za rabota na Kom isijata za ednakvi mo`nosti za 2016 g.  

                           Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti  
                            Rok: 20 Noemvri 

57.         Akcioniot plan za rabota na OSBSP na op[tina Probi[tip  za 2016 g.  
                           Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti  
                            Rok: 20 Noemvri 

58.   Programa za sproveduvawe na aktivnosti na sportskite dru[tva i odr`uvawe na sportskata 
infrastruktura vo op[tinaza 2016 godina 

             Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti  
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              Rok: 20 Noemvri 
            59.          Programata za rabota na inspekciskoto oddeleni za 2016 godina 
                            Izgotvuva~: Inspekcisko oddelenie 

 Rok: 20 Noemvri 
    60.  Programa za rabota na Dom na kultura Zletovski Rudar Probi[tip za 2016 godina 

 Izgotvuva~: Dom na kultura Zletovski Rudar-Probi[tip 
 Rok: 25 Dekemvri 

     61.    Predlog -Buxet na op[tina Probi[tip za 2016 godina 
 Izgotvuva~: Oddeleni za finansii i buxet 
 Rok: 25 Dekemvri 

     62.   Odluka za izvr[uvawe na buxetot na op[tina Probi[tip za 2016 godina 
 Izgotvuva~: Oddeleni za finansii i buxet 
 Rok: 25 Dekemvri 

63.          Programa za rabota na Sovetot na op[tina Probi[tip za 2016 godina 
  Izgotvuva~: Komisija za izrabotka na  Programa za rabota na Sovet  

 Rok: 25 Dekemvri 
 
  Programata vleguva vo sila osmiot den od objavuvawe vo Slu`ben glasnik na op[tina Probi[tip. 
 

Бр.07-1577/4                                                Совет на општина Пробиштип 
25.12.2014 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 21 став 1 точка 43 а во врска со членовите 36-а, 36-б, 36-в, 36-г, 36-д, 36-ѓ и 36-е од 
Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина 
Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
за именување на членови во Советот за млади 

 
Член 1 

Во Советот за млади во општина Пробиштип се именуваат: 
1. Марио Милосов – Здружение на граѓани за рачна изработка „Hand made“ 

2. Катерина Витанова – НВО Хоризонти 

3. Бобан Ристовски – ПРОКОМ Спорт 

4. Викторија Ивановска – ВМРО ДПМНЕ 

5. Вероника Арсова – НВО Про Лудус 

Член 2 

Мандатот на именуваните членови изнесува две години. 

Член 3 

Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 

Број 07-1577/5                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014година                                ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 101 од Законот за заштита и спасување ( Службен весник на РМ 86/2008) и врз 
основа на Единствената  методологија за процена на штети од елементарни и други непогоди ( Сл.весник 
на РМ бр.75/2001)    и член 36 став точка  15  од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на 
општина Пробиштип бр.5/2002) и член  21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип ( Службен 
гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) , Советот на општина Пробиштип на својата 27 седница ја 
донесе следната  

О Д Л У К А 
за формирање на Комисија за проценка на штети  од елементарни  и други непогоди на територија 

на општтина Пробиштип 
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Член 1  
Се формира Комисија за процена на штети од елементарни  и други непогоди  на територијата на општина 
Пробиштип   која ке врши процена на штета согласно Единствената Методологија за процена на штети 
(Службен весник  на РМ 75/2001).  

Член 2 
За претседател на Комисијата се именува: 
 Милан Терзиќ – Командир на Територијалната противпожарна единица Пробиштип.  
За членови се именуваат: 
-  Живка Михалова Раководител на одделение за инспекциски работи; 
-  Јаким Јовановски од одделението за локален економски развој и заштита на животната средина; 
-  Славица Бојковска од одделението за финансиски прашања;  
-  Александар Јорданов од одделението за комунални работи; 
-  Миле Митрев од одделението за комунални работи;  
-  Тони Геров од одделението за локален економски развој и заштита на животната средина; 
-  Соња Сентовска раководител на одделението за комунални работи и  
-  Ристо Петков од одделението за јавни дејности.  

Член 3 
За секоја настаната штета од елементармна или друга непогода зависно од видот на штетата , 
Градоначалникот на општина Пробиштип  со посебно Решение формира Комисија од најмалку тројца а 
најмногу пет члена  од редот на веќе именуваните  лица од членот  2 на оваа Одлука.  
Комисијата има за задача по добивање на Решение  од страна на градоначалникот на општина Пробиштип  
да постапи по решението за процена на штета, да изготви Збирен Извештај и согласно роковите утврдени 
во Законот за заштита  и спасување  истиот да го достави на усвојување на советот и заедно со одлуката 
на советот да го достави до надлежната комисија при Владата на Република Македонија .  

Член 4 
Одлуката стапува на сила  осмиот ден по објавување во сллужбен гласник на општина Пробиштип.  
 
Бр.07-1577/6                         Совет на општина Пробиштип 
25.12.2014 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.5/02) и член 21 точка 43 од Статутот на Општина Пробиштип („Службен гласник на Општина“ бр. 4/2005), 
Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, а на предлог на 
Градоначалникот  ја донесе следнава: 

ОДЛУКА 
за утврдување на приоритет на проектот„ Изградба на водовод и  

Канализација со пречистителна станица с.Неокази“ 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот „Изградба на водовод, и канализација со 
пречистителна станица с.Неокази“ како втор приоритет за изградба со средства од Европската 
инвестициона банка.   

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила во рок од 8(осум) дена по објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Пробиштип“. 
 
Број 07-1577/7                                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 година                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                                       Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005) и член 126 став 1 алинеја 2 од Законот за основно образование ( Службен 
весник на РМ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 15/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 
41/2014, 116/2014 и 135/2014) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 
година, постапувајќи по Барањето поднесено од ООУ „Браќа Миладиновци“ од  Пробиштип бр. 03-602/1 од 
26.11.2014 година, наш бр.07-1483/2 од 26.11.2014 година, ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А  
за усвојување на Анекс – дополнувањето на Годишната програма за работа на ООУ „Браќа 

Миладиновци“ од Пробиштип за учебната 2014/15 година 
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Член 1  
 СЕ УСВОЈУВА  Анекс – дополнувањето на Годишната програма за работа на ООУ„Браќа 
Миладиновци“ од Пробиштип за учебната 2014/15 година со програма за изведување на ученички екскурзии 
и други слободни ученички активности. 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука е Заклучокот на Училишниот одбор бр.02-580/3 од 26.11.2014 година 
и Програмаѕта за изведување на ученички екскурзии и други слободни ученички активности бр.01-582/1 од 
21.11.2014 година. 

Член 3 
 Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 07-1577/8-1                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 година                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005) и член 126 став 1 алинеја 2 од Законот за основно образование ( Службен 
весник на РМ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 15/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 
41/2014, 116/2014 и 135/2014) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 
година, постапувајќи по Барањето поднесено од ООУ„Никола Карев“ од  Пробиштип бр. 01-467/1 од 
25.11.2014 година, наш бр.07-1483/2 од 26.11.2014 година, ја донесе следната: 

 
О Д Л У К А  

за усвојување на Анекс – дополнувањето на Годишната програма за работа на ООУ„Никола Карев“ 
од Пробиштип за учебната 2014/15 година 

 
Член 1  

 СЕ УСВОЈУВА  Анекс – дополнувањето на Годишната програма за работа на ООУ „Никола Карев“ 
од Пробиштип за учебната 2014/15 година со програма за изведување на ученички екскурзии и други 
слободни ученички активности. 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука е Заклучокот на Училишниот одбор бр.02-645/10 од 25.11.2014 година 
и Програмата за изведување на ученички екскурзии и други слободни ученички активности. 

Член 3 
 Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 07-1577/8-2                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 година                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005) и Законот за средно образование ( Службен весник на РМ бр.44/95, 24/96, 
34/96, 33/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/04, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 и 116/14), Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 25.12.2014 година, постапувајќи по Барањето поднесено од СОУ„Наум Наумовски - Борче“ 
од  Пробиштип бр. 0201-258 од 20.11.2014 година, наш бр.07-1483/2 од 26.11.2014 година, ја донесе 
следната: 

О Д Л У К А  
За усвојување на Анекс – дополнувањето на Годишната програма за работа на СОУ„Наум Наумовски 

- Борче“ од Пробиштип за учебната 2014/15 година 
Член 1  

 СЕ УСВОЈУВА  Анекс – дополнувањето на Годишната програма за работа на СОУ „Наум Наумовски 
- Борче“ од Пробиштип за учебната 2014/15 година со програма за изведување на ученички екскурзии и 
други слободни ученички активности. 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука е Заклучокот на Училишниот одбор бр.02-2801 од 26.11.2014 година и 
Програмата за изведување на ученички екскурзии и други слободни ученички активности. 

Член 3 
 Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
Број 07-1577/8-3                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 година                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                Ранко Давитков с.р. 
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АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА СПРАВУВАЊЕ СО СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО ЗA 2015 ГОДИНА 
Целни групи, ризици и облици на делување          

                                                                                                           
ЦЕЛНИ ГРУПИ 

РИЗИЦИ(ПРОБЛЕМИ) ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ  

1. 
U~enici 
Gra\ani na op[tina Probi[tip  

Nemawe na sorabotka  zaradi strav od 
posledicite 

Edukacija i prevenirawe vo borbata 
protiv semejnoto nasilstvo 

2. 
 
Gra]ani na op[tina Probi[tip 

Nemawe na soodveten prostor (mesto) kade bi go 
prijavile semejnoto nasilstvo, a da e nadvor od 
onie voobi~aenite institucii 

Otvorawe na kancelarija (edukativen 
karakter) so S.O.S. linija 

3. Gra]anite na op[tina Probi[tip 

-фрустрации 
-чувство на несигурност 
-страв 

Vospostavuvawe i razvivawe na 
multiinstitucionalen koordiniran 
pristap vo za[titan na semejnoto 
nasilstvo 

 
Програма, Партнери, цели и рокови 

 
  

 
ПРОГРАМА ПАРТНЕРИ /УЧЕСНИЦИ ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА РОКОВИ 

 
1. 1.1 

Организирање на низа на 
едукативни работилници за 
превенирање, препознавање и 
охрабрување на граѓаните за 
препознавање и пријавување 
на семејното насилство 

-НВО 
-Локална самоуправа 
- Центар за социјална работа 
- Општински училишта 
- Полициска станица 
- Здравствен дом  
 

Информирање на граѓаните на 
општина Пробиштип за 
проблемот - семејно 
насилство, нивно запознавање 
, едуцирање за препознавање 
и охрабрување за справување 
со овој проблем 

Во текот на целата 
година 

2. 2.1. Отварање на канцеларија со 
С.О.С линија 

--НВО 
-Локална самоуправа 
- Центар за социјална работа 
- Општински училишта 
- Полициска станица 
- Здравствен дом  

Отворање на место каде 
граѓаните имаат можност за 
директен или индиректен 
контакт со стручни лица, а во 
врска со проблемите 
настанатиод семејното 
насилство 

  6  месеци 

3. 3.1. 

Vospostavuvawe i razvivawe na 
multiinstitucionalen 
koordiniran pristap vo 
za[titan na semejnoto 
nasilstvo 

--НВО 
-Локална самоуправа 
- Центар за социјална работа 
- Општински училишта 
- Полициска станица 
- Здравствен дом  

Воспоставување на процедура 
при пријава на семејно 
насилство и згрижување на 
жртвата. 

Континуирано 
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АКЦИОНЕН ПЛАН                           

1.  
 

Организирање на низа на едукативни работилници за превенирање, препознавање и охрабрување на граѓаните за 
препознавање и пријавување на семејното насилство  

  
 

 
Активности Целна група Носител Индикатор Рок 

 
 
 

1.1.  

Организирање на 
едукативна трибина 
за семејното 
насилство и 
последиците од него 
„Семејното насилство 
и неговото влијание 
на развојот на 
личноста на детето“ 

Ученици од општинските 
училишта 

НВО 
-Локална самоуправа 
- Центар за социјална 
работа 
- Општински училишта 
- Полициска станица 
- Здравствен дом  
 

Организирана и 
реализирана трибина 

2 месеци 
Март 

Април 

 1.2.  

Организирање на 
едукативна трибина 
за семејното 
насилство „Охрабри 
се и ослободи се од 
товарот на семејното 
насилство“ 

Граѓанството на општина 
Пробиштип 

НВО 
-Локална самоуправа 
- Центар за социјална 
работа 
- Општински училишта 
- Полициска станица 
- Здравствен дом  
- МТСП 

Организирана и 
реализирана трибина 

2 месеци 
Мај 

Јуни 

 1.3.  
Спроведување на 
анкета под мотото 
„Колку си среќен“ 

Учениците во 
општинските училишта 

НВО 
-Локална самоуправа 
- Центар за социјална 
работа 
- Општински училишта 
- Полициска станица 
- Здравствен дом 

Спроведена анкета и 
резултатите од истата. 

Октомври 

Ноември 

Декември 

Февруари 

Март 

Април 

 1.4.  
Спроведување на 
кампања „СОС за 
семејното насилство“ 

Граѓаните на општина 
Пробиштип 

НВО 
-Локална самоуправа 
- Центар за социјална 
работа 
- Општински училишта 
- Полициска станица 
- Здравствен дом  

Реализирана кампања 1 година 

 
2. 

 
 

Отварање на канцеларија со С.О.С линија  
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  Активности Целна група Носител Индикатор Рок 

 2.1.  
Отварање на 
канцеларија со С.О.С. 
линија 

 
Граѓани на општина 
Пробиштип 

НВО 
-Локална самоуправа 
- Центар за социјална 
работа 
- Општински училишта 
- Полициска станица 
- Здравствен дом  

Отворена канцеларија со 
С.О.С. линија 

6 месеци 
Јуни-до 

Ноември 

 
3. 

 Vospostavuvawe i razvivawe na multiinstitucionalen koordiniran 
pristap vo za[titan na semejnoto nasilstvo  

  
 

 
 
 

Активности Целна група Носител Индикатор Рок 

 
 
 
 
 
 

 

3.1.  

Vospostavuvawe i 
razvivawe na 
multiinstitucionalen 
koordiniran pristap vo 
za[titan na semejnoto 
nasilstvo 

 
Граѓани на општина 
Пробиштип 

НВО 
-Локална самоуправа 
- Центар за социјална 
работа 
- Општински училишта 
- Полициска станица 
- Здравствен дом 

Воспоставена процедура 
и комуникација за 
спроведување на жртвата 
на семејно насилство до 
прифатен центар 

континуира
но 

БУЏЕТ - ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА ЕДНА ГОДИНА 

1.  
 

 

  
 

Активности 
Општински буџет НВО 

Донација 
Централен буџет                                                                             

               Вкупно 

 1 

Организирање на едукативна 
трибина за семејното 
насилство и последиците од 
него „Семејното насилство и 
неговото влијание на развојот 
на личноста на детето“ 

3.000,00   3.000,00 

 2 

Организирање на едукативна 
трибина за семејното 
насилство „Охрабри се и 
ослободи се од товарот на 
семејното насилство“ 
 

3.000,00   3,000,00 
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 3. 
Спроведување на анкета под 
мотото „Колку си среќен“ 

3.000,00   3,000,00 

 4. 

Спроведување на кампања 
„СОС за семејното насилство“ 

- Брошури - 2 000 бр. 
- Снимање на ТВ спот 
- Настапи на локална 

телевизија и на 
локално радио 

12.000,00   12.000,00 

  
ВКУПНО: 21.000,00 

  
21.000,00 

 
2 

  
Отварање на канцеларија со С.О.С линија 

       

 1. 
Отварање на канцеларија со 
С.О.С линија 

30.000,00   30.000,00 

  ВКУПНО: 30.000,00   30.000,00 

3.  Vospostavuvawe i razvivawe na multiinstitucionalen koordiniran 
pristap vo za[titan na semejnoto nasilstvo  

  
 

Активности 
Општински буџет НВО 

Донација 
Централен буџет  

Вкупно 

 1 

 
Vospostavuvawe i razvivawe na 
multiinstitucionalen 
koordiniran  
pristap vo za[tita na semejnoto 
nasilstvo 

20.000,00   20.000,00 

  
 Вкупно: 20.000,00   20.000,00 

 
 
 

 
 
 

Се вкупно: 71.000,00 
 

 
 

71.000,00 

                   
                    Број 07-1577/9                                                                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
                   25.12.2014 година                                                                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
                    ПРОБИШТИП                                                                                                                                                         Ранко Давитков с.р 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 21, став1, точка 11 од Статутот на Општина Пробиштип („Службен гласник на Општина“ бр. 
4/2005), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, а на предлог на 
Градоначалникот  ја донесе следнава: 

ОДЛУКА 
За усвојување на Стратегијата за образование на општина Пробиштип за период 2015-2019 година 

 
Член 1 

 СЕ УСВОЈУВА Стратегијата за образование на општина Пробиштип за период 2015-2019 година.   
      

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила во рок од 8(осум) дена по објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Пробиштип“. 
 
Број 07-1577/10                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 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), Советот на Oпштина Пробиштип  на седницата одржана на 25.12.2014 година, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 
за сопствено учество во проектот „Заштита на животната средина за одржлив развој на туризмот во 

СРТЦ Пониква на Осогово“ 
 

Член 1 
Сео оваа Одлука се дава согласност на Општина Пробиштип да учествува во Проектот „Заштита на 

животната средина за одржлив развој на туризмот во СРТЦ Пониква на Осогово“ со сопствени финансиски 
средства во износ од 165.417,00 денари од вкупната вредност на Проектот.  

Овој Проект ќе биде аплициран до Министерството за локална самоуправа  и Бирото за регионален 
развој, од страна на Центарот за развој на Источниот плански регион во партнерство со Општина 
Пробиштип, за добивање на средства од Програмата за рамномерен регионален развој за 2015 година за 
Проекти за развој на планските региони. 

Средствата потребни за реализација на Проектот ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина 
Пробиштип за 2015 година. 

Член 2 
Одлуката влегува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 

Пробиштип“. 
 

Број 07-1577/11                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 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), Советот на Oпштина Пробиштип  на седницата одржана на 25.12.2014 година, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 
за сопствено учество во проектот „Пристапност до туристички, историски и археолошки локалитети и 

знаменитости во ИПР со цел создавање на интегрирана туристичка понуда“ 
 

Член 1 
Сео оваа Одлука се дава согласност на Општина Пробиштип да учествува во Проектот „Пристапност 

до туристички, историски и археолошки локалитети и знаменитости во ИПР со цел создавање на интегрирана 
туристичка понуда“ со сопствени финансиски средства во износ од 69.872,00 денари од вкупната вредност на 
Проектот.  

Овој Проект ќе биде аплициран до Министерството за локална самоуправа  и Бирото за регионален 
развој, од страна на Центарот за развој на Источниот плански регион во партнерство со Општина 
Пробиштип, за добивање на средства од Програмата за рамномерен регионален развој за 2015 година за 
Проекти за развој на планските региони. 

Средствата потребни за реализација на Проектот ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина 
Пробиштип за 2015 година. 
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Член 2 
Одлуката влегува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 

Пробиштип“. 
 

Број 07-1577/12                                         СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 28, став 1 од Законот за финасирањето на единиците на локалната самоуправа (Службен 
Весник на РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
25.12.2014 година донесе: 

Б У Џ Е Т 
на општина Пробиштип за 2015 година 

1.Општ дел 
Член 1 

Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година се состои од: 
 

I. ВКУПНИ ПРИХОДИ     261.321.310 

      Даночни приходи               29.400.000 
Неданочни приходи                11.300.000 

Капитални приходи             35.505.000 
Приходи од дотации            114.662.000 

Трансфери               41.149.400 
Приходи од донации              29.304.910 

 
II. ВКУПНИ РАСХОДИ     279.321.310 

Од утврдени намени           279.021.310 
         Резерви                      300.000 

 
III.      ДЕФИЦИТ        -18.000.000 

 
IV. ФИНАНСИРАЊЕ      18.000.000 

 Прилив                                                                                          20.000.000 
Домашни приливи                            20.000.000 

                                         Приливи од странски заем                   0 
                       Одлив                                                                                         2.000.000 
                                        Отплата на главница                              2.000.000 

 
Член 2 

 Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходите, а расходите по 
основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува: 

Член 3 
Буџетот на Општината за 2015 година влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник 

на општина Пробиштип, а ќе се применува од 1 Јануари 2015 година. 
 

Број 07-1577/13                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 година                          ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                              Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од законот за Локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 
5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ“ бр, 61/2004 и 96/2004) и член 94 од Статутот на општина Пробиштип (“Службен гласник на општина 
Пробиштип“ бр. 4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, ја 
донесе следната 

ОДЛУКА 
за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година 

 
Член 1 

Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година година (во понатамошниот текст Буџетот), се 
извршува според одредбите на оваа одлука. 
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Член 2 
 Буџетот на општината се состои од : Основен буџет, Буџет на самофинансирачки активности, Буџет 
на донации и Буџет на дотации и заеми. 

Член 3 
 Основниот буџет на општината се состои од: Општ, Посебен и Развоен дел. 
 Градоначалникот на општината подготвува предлог план на програми за развој усогласен со насоките 
од Циркуларот и истиот го доставува на одобрување до Советот на општината најдоцна до 15 ноември во 
тековната година. 

Член 4 
Расходите утврдени во Буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да 

превземат обврски. 
За да се превземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на 

средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ. 
Член 5 

 Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат 
наменски, рационално и економично. 

Член 6 
 Буџетските корисници не смеат да превземат обврски кои пристигнуваат во тековната година, а кои 
се  над одобрените средства во Буџетот на општината.  

Член 7 
 Пренамената во рамките на одобрените Буџети на Буџетските корисници ја одобрува Советот на 
општината. Буџетските корисници, во тековната фискална година можат да вршат прераспределба во 
рамките на определените буџети. Прераспределбата за буџетските корисници ја одобрува Советот на 
општината. Одобрените средства во буџетот на ниво на ставки во рамките на подпрограма и буџет, не можат 
да бидат намалени за повеќе од 20 % со прераспределби во тековната фискална година, а одобрените 
средства за плати, наемнини и надоместоци на ниво на ставки во рамките на Буџетот не можат да се 
зголемат со прераспределба за повеќе од 10%. 

Член 8 
 Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши 
прераспределба меѓу расходните ставки, по претходно одобрување од Советот на општината. 
 Буџетскиот корисник не може да врши пренамена на Буџетот со кој се зголемува Буџетот одобрен за 
плати и надоместоци, а се намалуваат одобрените средства за капитални инвестиции во овие буџети. 

Член 9 
 Буџетските корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачките активности, Буџетот на 
донации и/или Буџетот на дотации, планираните приходи и другите приливи не се реализираат односно се 
реализираат над (или под) планираниот износ, доставуваат барање за пренамена (намалување или 
зголемување) на одобрените средства во овие буџети. 

Член 10 
 Градоначалникот на општината, во секој случај кога очекуваните приходи и други приливи на 
основниот буџет се реализираат на повисоко ниво од планот може да изврши дополнителни отплати на 
главнината и каматата на долгот. Доколку Градоначалникот оцени дека се неопходни позначајни 
распределби на одобрените средства во Буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи 
значително отстапуваат од планот, предлага до Советот на општината измена и дополнување на Буџетот. 

Член 11 
 Буџетските корисници по усвојувањето на Буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали 
за користење на одобрените средства. 
 За користење на одобрените средства во даден квартал, буџетските корисници доставуваат и 
планови по месеци ако тоа го побара Министерството за финансии. 

Член 12 
 Исплатата на платата на Градоначалникот ќе се врши согласно Законот за плата и други 
надоместоци на пратениците во Собранието на РМ и другите избрани и именувани лица во Републиката со 
примена на коефициент 2,90 и основица 26.755 денари. Зголемувањето на платата на Градоначалникот во 
2015 ќе се врши согласно Законот за плата и др. надоместоци на пратениците во Собранието на РМ и 
другите избрани и именувани лица во Републиката. 

Член 13 
 Исплатата на платите на вработените кои имаат статус на државни службеници ќе се врши согласно 
Законот за државните службеници, а вредноста на бруто бодот ќе изнесува 76,8 денари.  
 Исплатата на платите на вработените кои немаат статус на државни службеници ќе се врши согласно 
Законот за исплата на плати, Законот за работни односи и колективниот договор.  



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.27/2014   

 

стр.16 

 

Правото на зголемување на платите на државните службеници и другите вработени во 2015 година 
ќе се врши согласно Законот за исплата на плати во РМ. 

Член 14 
 При исплата на плати на локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од 
општинскиот буџет, истите се должни  5 дена пред исплатата  на плата до општината да достават барање за 
одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците : декларација за прием, ЗИР, Ф-1 , список 
на вработени по работни места за односниот месец за кој се однесува платата. 

Член 15 
 Надоместокот за дневници за службено патување во земјата и странство, патните трошоци и 
трошоците за ноќевање ќе се исплаќаат согласно Законот, колективниот договор и Правилникот на 
Општината. 

Член 16 
 Во случај на боледување подолго од 6 месеци и во случај на потешки последици од елементарни 
непогоди во согласност со Законот за заштита и спасување на работникот му се исплатува помош во висина 
од 1 (една) последна исплатена месечна плата во органот кај што е вработен. 
 На работникот при одење во пензија му се исплатува двократен износ од просечната исплатена нето 
плата во Р. Македонија. 

Член 17 
 Користењето на средствата од Буџетот на општината при работењето на буџетските корисници се 
врши со набавени фактури и други документи за плаќање во кои посебно се искажуваат расходите по 
поделени ставки, почитувајќи ги  при тоа одредбите од Законот за јавни набавки. 
 Набавка на стока и вршење на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за 
расходите не може да се издаде фактура, при што за должително мора да биде приложена и фискална 
сметка и само во ограничени поединечни износи до 6.000 денари. 

Член 18 
 За средствата утврдени во Буџетот на општината во рамките на резервите (постојана и тековна 
резерва) во износ до 3% од тековните расходи на основниот Буџет, одлучува Советот на општината, а ги 
извршува Градоначалникот по претходно усвоен план од Советот. За искористените средства 
Градоначалникот е должен да поднесе извештај за користење на средствата од резервите. 

Член 19 
 Буџетските корисници се одговорни за извршување на расходите и другите одливи, во согласност со 
одобрените средства. 
 Буџетските корисници се должни одобрените средства да ги користат наменски во согласност со 
пропишаните процедури. 
 Секој расход и одлив од Буџетот мора да се заснова на веродостојна сметководствена документација 
со која се докажува обврската за плаќање. 

Член 20 
 Средствата утврдени во основниот Буџет и распоредени во пооделните програми и подпрограми ги 
извршува Градоначалникот на општината. 

Член 21 
Општината, може да вработува нови работници и да пополнува испразнети работни места, да вработува 
работници на определено време и да склучува договори за отстапување на работници, само под услов за тоа 
да се обезбедени средства во Буџетот на општината и по претходно дадено позитивно мислење на актот за 
систематизација од Министерството за информатичко општество и администрација.  

Член 22 
Во случај на нови вработувања буџетските корисници од локалните јавни установи кои се  финансираат со 
блок дотации од општинскиот буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства 
од Буџетот на РМ и да приложат М-1 образец. 

Член 23 
 Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ 
поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на 
приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема – тогаш на товар на другите приходи на 
Буџетот. 
 Повратот на погрешно, или на повеќе уплатените , односно наплатените приходи се врши со решение 
на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други страни. 

Член 24 
 На членовите на Советот на општината им припаѓа месечен надоместок  за присуство на седниците 
на Советот и надоместок за патните трошоци како во член 14 од оваа одлука. 
 Месечниот надоместок за присуство на седници на Советот се утврдува во висина од 50% од 
просечната месечна нето плата во Републиката исплатена во претходната година. За председавачот на 
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Советот месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се зголемува за 30% од надоместокот 
на советниците. 

Член 25 
 Буџетот на општина Пробиштип се извршува од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година. 

Член 26 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник на општина Прпбиштип“, а 
ќе се применува од 01 Јануари 2015 година. 
 
Број 07-1577/14                                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 година                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                                               Ранко Давитков с.р. 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002) член 21 став 1 точка 28 од Стаутот на општина Пробиштип ( Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) а во врска со член 17 од Законот за јавни претпријатија (Службен Весник на РМ бр. 
38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
25.12.20134 година, а по предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е  
за разрешување член на Надзорниот одбор на ЈКП ,,Никола Карев“ - Пробиштип 

 
1. Од член на Надзорниот одбор на ЈКП ,,Никола Карев“-Пробиштип се разрешува: 

 
    - Игор Бошковски – дипломиран економист 

 
2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 

 
Број 07-1577/15-1                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 година                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                         Ранко Давитков с.р. 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002) член 21 став 1 точка 28 од Стаутот на општина Пробиштип ( Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) а во врска со член 17 од Законот за јавни претпријатија (Службен Весник на РМ бр. 
38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
25.12.20134 година, а по предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е  
за именување член во Надзорниот одбор на ЈКП ,,Никола Карев“ - Пробиштип 

 
1. За член во Надзорниот одбор на ЈКП ,,Никола Карев“-Пробиштип се именува: 

 
    - Вероника Арсовска – дипломиран правник  

 
2. Мандатот на именуваниот член  изнесува 4 (четири) години. 

 
3. Решението влегува во сила  од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 

 
Број 07-1577/15-2                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 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), член 21 став 1 точка 44 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) а во врска со член 17-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен 
Весник на РМ бр. 70/2013-пречистен текст, бр.163/2013 и бр.42/2014), Советот на општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 25.12.2014 година расправајки по Иницијативата за измена и дополнување на 
Детален Урбанистички план за УБ 12.1 Пробиштип – плански опфат помеѓу улиците Миро Барага, улиците Б и 
Г и улицата 3, поднесена од страна на АМД - Пробиштип, бр.08-1246/3 од 20.10.2014 година, го донесе 
следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за одбивање на Иницијатива за измена на 
Детален Урбанистички план  за УБ 12.1 
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1. Се одбива Иницијативата за измена на Детален Урбанистички план за УБ 12.1 Пробиштип - 
плански опфат помеѓу улиците Миро Барага, улиците Б и Г и улицата 3, поднесена од страна на АМД - 
Пробиштип, бр.08-1246/3 од 20.10.2014 година. 

 

2. Заклучпкпт стапува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп Служебен Гласник  на ппштина 
Прпбиштип. 

 
Број 07-1577/16                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 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 25.12.2014 година, расправајќи по 
барањето на Зафиров Зоран од Пробиштип, бр.07-1611/1 од 24.12.2014 година, а по предлог на Комисијата 
за молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Зафиров Зоран од Пробиштип за финансиска помош за оперативен зафат, се 
одбива поради неисполнување на критериумите пропишани со Правилникот на општина 
Пробиштип. 

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

Пробиштип. 
 
Број 07-1577/17-1                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 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 25.12.2014 година, расправајќи по 
барањето од Драгомир Петков од с.Добрево, Пробиштип, бр.07-1316/1 од 24.12.2014 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Драгомир Петков од с.Добрево, Пробиштип за еднократна парична помош, се 

прифаќа. 
 

2. Се одобруваат 4.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип. 
 

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

 
Број 07-1577/17-2                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 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 25.12.2014 година, расправајќи по 
барањето од Трајко Анастасовски од Злетово, Пробиштип, бр.07-1572/1 од 17.12.2014 година, а по предлог 
на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Трајко Анастасовски од Злетово, Пробиштип за еднократна парична помош, се 

прифаќа. 
 

2. Се одобруваат 4.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип. 
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3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 

 
Број 07-1577/17-3                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 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 25.12.2014 година, расправајќи по 
Барањето од Евица Јовановска од Пробиштип, бр.07-1490/1 од 26.11.2014 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 

1. Барањето од Евица Јовановска од Пробиштип за еднократна парична помош, се прифаќа. 

 

2. Се одобруваат 4.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип. 
 

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

 
Број 07-1577/17-4                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 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 25.12.2014 година, расправајќи по 
барањето на Драги Јакимовски од Пробиштип, бр.07-1422/1 од 13.11.2014 година, а по предлог на Комисијата 
за молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 
1. Барањето од Драги Јакимовски од Пробиштип за финансиска помош, се одбива поради 

застарена медицинска документација. 
 

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

   
Број 07-1577/17-5                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 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 25.12.2014 година, расправајќи по 
барањето од МЗ Гајранци бр.08-1350/1 од 30.10.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, 
го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето се препраќа до одделението за комунални работи во општина Пробиштип за да ја 
планира оваа активност во рамки на можностите за изведба на земјени работи. 

 

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

 
Број 07-1577/17-6                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 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 25.12.2014 година, расправајќи по 
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барањето на МЗ Ратавица, бр.07-1602/1 од 23.12.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и 
барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 
1. Барањето од МЗ Ратавица за финансиска помош за изградба на настрешница на црква 

Св.Троица, делумно се прифаќа. 

 

2. Да се исплатат 10.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип на МЗ Ратавица. 
 

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

 
Број 07-1577/17-7                                         СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 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 25.12.2014 година, расправајќи по 
барањето на Вонка Гаврилова од Пробиштип, бр.07-1563/1 од 15.12.2014 година, а по предлог на Комисијата 
за молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 
1. Барањето од Вонка Гаврилова од Пробиштип за пристапна патека на ул. „Јаким Стојковски“ 

бр.18, се препраќа во одделението за комунални работи при општина Пробиштип. 
 

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

 
Број 07-1577/17-8                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 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 25.12.2014 година, расправајќи по 
барањето на Здружението за заштита, помош и унапредување на статусот на маргинилизираните групи 
граѓани „Градиме иднина“ од Скопје, бр.07-1555/1 од 13.12.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби 
и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 
1. Барањето од Здружението за заштита, помош и унапредување на статусот на 

маргинилизираните групи граѓани „Градиме иднина“ од Скопје за финансиска помош, се 
одбива бидејќи истото не се наоѓа на територија на општина Пробиштип. 

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

Пробиштип. 
 
Број 07-1577/17-9                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 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 25.12.2014 година, расправајќи по 
барањето од МЗ Стрмош бр.07-1558/1 од 15.12.2014 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, 
го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањата од МЗ Стрмош, се предвидени во Програмите на општина Пробиштип за 2015 година. 
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2. Согласно можностите на Општината, по претходно утврдена динамика за реализација на 
Програмите за 2015 година, барањата ќе бидат реализирани. 

 

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

 
Број 07-1577/17-10                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 година                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 67, став 6 од Законот за заштита на деца (Сл.весник на РМ  бр. 23/13, 12/14, 
44/14, 144/14) и член 15, став 1, точка 7 и член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип 
(Сл.гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот  на општина Пробиштип на седницата одржана на 
ден 25.12.2014 година расправајки по барањето на ЈОУ Детска градинка „Гоце Делчев“-Пробиштип, ја  
донесе следната  

ОДЛУКА 
за утврдување на работното време на ЈОУ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Пробиштип 

 

Член 1 
  СЕ УТВРДУВА работното време на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ – Пробиштип на следниот начин: 

1. Објект Цветови   Пробиштип од  05,30 до 18,00 часот 
 2. Објект Срничка   Пробиштип од 06,00 до 18,00 часот 
 3. Објект Изворче               Злетово  од 06,00 до 16,30 часот 
 4. Посебни  просторни услови             с. Ратавица од 07,30 до 10,30 часот 

Член 2 
Составен дел на оваа Одлука е Барањето на ЈОУ ГД „Гоце Делчев“ – Пробиштип. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила 8(осум) дена од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип. 

 

Број 07-1577/18                                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 година                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                                        Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 22, став 1, точка 13, а во врска со член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина 
Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр. 4/2005) и член 36, став 1, точка 13 од Законот за 
локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 25.12.2014 година, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Процената на загрозеноста на безбедноста на подрачјето на општина 
Пробиштип од сите ризици и опасности 

 
1. СЕ  УСВОЈУВА Процената на загрозеноста на безбедноста на подрачјето на општина 

Пробиштип од сите ризици и опасности, бр.07-1604/1 од 23.12.2014 година поднесена од Регионалниот 
центар за управување со кризи во Пробиштип. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Процената на загрозеноста на безбедноста на подрачјето на 
општина Пробиштип од сите ризици и опасности, бр.07-1604/1 од 23.12.2014 година поднесена од 
Регионалниот центар за управување со кризи во Пробиштип. 

 

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

 

 
Број 07-1577/19                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
25.12.2014 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ,  
Пробиштип                                       Ранко Давитков с.р. 


