
       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
       НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП                                                                                                                                                                                                        

________________________________________________________________________________________________ 

Број 28/2015           Пробиштип  03.02.2015 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.28 одржана на ден 30.01.2015 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 
 

1. Програма за работа и финансов план на ЈКП „Никола Карев“ за 2015 година 26-97/3; 
2. Извештај за работа за 2014 година 26-97/4-1; 
3. Програма за работа за 2015 година на ТППЕ Пробиштип 26-97/4-2; 
4. Квартален извештај за Буџетот на општина Пробиштипза период од 01.01.2014 година до 

31.12.2014 година 26-97/5; 
5. Извештај од реализиран попис на основни средства, опрема, ситен инвентар, материјали, 

обврски, побарувања, хартии од вредност и парични средства на благајна на општина 
Пробиштип со состојба на 31.12.2014 година 26-97/6; 

6. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина 
Пробиштип за 2015 година 26-97/7; 

7. Одлука за утврдување на приоритет за реализација на Проект „Партерно уредување на паркинг 
простор-заден плоштад во Пробиштип“ 26-97/8-1; 

8. Одлука за утврдување на приоритет за реализација на Проект „Реконструкција на улица 11 
Октомври во Пробиштип“ 26-97/8-2; 

9. Одлука за утврдување на приоритет за реализација на Проект „Изградба на улица Осоговска во 
Пробиштип“ 26-97/8-3; 

10. Одлука за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје на Св. 
Гаврил Лесновски во Пробиштип 26-97/9; 

11. Одлука за именување на членови во Одбор за подигање на спомен обележје на Св. Гаврил 
Лесновски во Пробиштип 26-97/10; 

12. План за запишување на ученици во учебната 2015/16 година во СОУ „Наум Наумовски – Борче“ 
од Пробиштип 26-97/11; 

13. Заклучок за усвојување на Извештајот за спроведување на Програмата за управување со отпад 
на општина Пробиштип за 2015 година 26-97/12; 

14. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска 
документација за издавање на урбанистичка согласност за  Санде Симонов од Пробиштип 26-
97/13; 

15. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска 
документација за издавање на урбанистичка согласност за  Тоде Стојковски од Пробиштип 26-
97/14; 

16. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска 
документација за издавање на урбанистичка согласност за  Љубе Максимовски од Пробиштип 
26-97/15;  

17. Заклучок за прифаќање на Иницијатива за измена и дополнување на ДУП за УБ 12.1 од ЈП 
„Штип Проект“ од Штип 26-97/16; 

18. Заклучок за прифаќање на Иницијатива за измена и дополнување на ДУП за УБ 2.1 од ДООЕЛ 
„Линеа Прима“ од Штип 26-97/17. 

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

Гласник на општина Пробиштип. 

 

   Број 26-97/19                     ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 02.02.2015. година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       Пробиштип                                              Тони Тоневски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002), член 21 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) и член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр. 
38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 8/09, 97/10 и 6/12) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 
ден 30.01.2015 година, расправајќи по Програмата за работа бр.01-892/1 од 23.12.2014 година и Финансов 
план бр. 01-893/1 од 24.12.2014 година на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 2015 година, ја донесе 
следната: 

 О Д Л У К А  
За давање согласност на Програмата за работа и Финансов план на ЈКП,,Никола Карев,, 

Пробиштип за 2015 година 
 

Член 1 
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Програмата за работа на ЈКП „Никола Карев “ од Пробиштип за 2015 

година и на Финансов план на приходите и трошоците на  ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 2015 

година,  усвоен со Одлука на УО бр.02-907/1 од 29.12.2014 година, со следнава предлог: „Управниот одбор 

да предложи цени за изнесување на смет од населените места Ратавица, Стрмош, Древено, Добрево и 

други населени места од кои сега не се изнесува сметот, а Директорот и стручните служби во ЈКП „Никола 

Карев“ да преземат мерки за преземање на дејноста за изнесување на сметот од овие населени места“.  

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Програмата за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 2015 
година бр.01-892/1 од 23.12.2014 година и Финансов план бр. 01-893/1 од 24.12.2014 година. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на Општина 

Пробиштип. 

Број 26-97/3                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 година                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Сл.Гласник на општина 
Пробиштип 4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.01.2015 година, ја 
донесе следната : 

О Д Л У К А 
За усвојување на Извештај за работата на Територијалната противпожарна единица  

Пробиштип за периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот за работата на територијалната противпожарна единица  Пробиштип за 
периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година. 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за работата на територијалната противпожарна единица 
Пробиштип за периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година. 

Член 3 
 Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 

Број 26-97/4-1                                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 година                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                    Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник  на РМ 
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 11  од Статутот на општина Пробиштип (Сл.Гласник на општина 
Пробиштип 4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.01.2015 година, ја 
донесе следната :  

О Д Л У К А 
За усвојување  Програмата за работата на Територијалната противпожарна единица  

Пробиштип за 2015 година 
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Член 1 
 Се усвојува Програмата  за работата на територијалната противпожарна единица  Пробиштип за 
2015 година. 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука е Програмата  за работата на територијалната противпожарна 
единица  Пробиштип за 2014 година. 
    

Член 3 
 Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-97/4-2                                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 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 и 156/09 и 47/11) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 
ден 30.01.2015 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 31.12.2014 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за периодот 
од 01.01.2014 година до 31.12.2014 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 26-97/5                                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 година                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 21 од Законот за сметководство на буџетите и 
буџетските корисници (Службен Весник на РМ бр.61/2002, бр.98/2002 , бр.81/05  и бр.24/11) и согласно со 
одредбите од  член 29 и 35 од Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници 
(Службен Весник на РМ бр.28/03, 62/06, 8/09, 175/11 и 101/13 ) како и врз основа на Правилникот за попис 
на општина Пробиштип, Советот на општина Пробиштип ја усвои следната: 

 О Д Л У К А 
За усвојување на Извештајот од реализиран попис  на постојните средства,  ситниот инвентар, 

материјалите, побарувањата, обврските, хартии од вредност и парични средства на жиро сметките и  
благајната на општина Пробиштип за  2014 година со состојба на ден 31.12.2014 година 

 
Член 1 

Се усвојува Извештајот од реализиран попис  на постојните средства,  ситниот инвентар, 
материјалите, побарувањата, обврските, хартии од вредност и парични средства на жиро сметките и  
благајната на општина Пробиштип во 2014 година со состојба на ден 31.12.2014 година. 

Член 2 
Составен дел на оваа одлука е Извештајот од реализиран попис  на постојните средства, ситниот 

инвентар, материјалите, побарувањата, обврските, хартии од вредност и парични средства на жиро 
сметките и  благајната на општина Пробиштип во 2014 година со состојба на ден 31.12.2014 година. 

Член 3 
Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
Број 26-97/6                                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 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 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, 25/2014), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
30.01.2015 година, а на предлог на Министерството за финансии бр. 07-45282/2-2014 од 16.01.2015 година,  
ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
За изменување и дополнување на Одлуката за извршување на буџетот 

На општина Пробиштип за 201 5 година 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на одлуката за извршување на Буџетот на 
општина Пробиштип за 2015 година бр. 07-1130/7 од 15.12.2015 година (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.27/2014) и тоа:  
 Се менува членот 21 и истиот ќе гласи:  

,, Вработувањата во општинската администрација се врши согласно актите за организација и 
систематизација на општината за кои се обезбедени средства во буџетот на општината. Градоначалникот 
дава писмено известување за обезбедените средства.  
 Локалните јавни установи од областа на културата, образованието и социјалната заштита кои се 
финансираат со блок дотации можат да вработуваат нови работници  доколку  се обезбедени средства во 
Буџетот на Република Македонија за што писмено известување дава Министерството за финансии, врз 
основа на барање од Градоначалникот  на општината до надлежното министерство  за потребата од  
вработување во локалните јавни установи, со соодветна пропратна документација,,. 

Член 2 
 Оваа одука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-97/7                                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 година                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                         Ранко Давитков с.р. 

Врз  основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ 
бр5/02), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден  30.01.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за реализација на проектот „Партерно уредување на паркинг простор-заден плоштад во Пробиштип“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се потврдува дека проектот „ Партерно уредување на паркинг простор-заден 

плоштад во Пробиштип” е приоритет за општина Пробиштип и истиот е вклучен во стратешките документи 
на општината  Програма за уредување на градежно земјиште општина пробиштип за 2015 година.   За 
реализацијата на горенаведениот проектот се дава согласност општина Пробиштип да аплицира до 
Министерството за финансии за добивање на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура 
преку кој руралните општини може да поднесат барање за финансиска поддршка со максимална вредност 
од 260.000 евра.  

Член 2 
Согласно техничката документација, проценетата вредност на проектот изнесува 260.000 евра. 

Финансирањето на проектот ќе биде обезбедено со ИПА алокацијата за општина Пробиштип во вредност 
од 260.000 евра.  

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во „Службен Гласник на 
општина Пробиштип“.  
 
Број 26-97/8-1                                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 година                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                         Ранко Давитков с.р. 

Врз  основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ” 
бр5/02), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден  30.01.2015 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

за реализација на проектот „Реконструкција на улица  
11 Октомври во Пробиштип“ 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.28/2014   

 

стр.5 

 

Член 1 
Со оваа одлука се потврдува дека проектот „ Реконструкција на улица 11 Октомври ” е приоритет за 

општина Пробиштип и истиот е вклучен во стратешките документи на општината во Програмата за за 
изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улицци во Општина Пробиштип за 2015 
година. За реализацијата на горенаведениот проектот се дава согласност општина Пробиштип да аплицира 
до Министерството за финансии за добивање на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура 
преку кој руралните општини може да поднесат барање за финансиска поддршка со максимална вредност 
од 260.000 евра.  

Член 2 
Согласно техничката документација, проценетата вредност на проектот изнесува 60.000 евра. 

Финансирањето на проектот ќе биде обезбедено дел со ИПА алокацијата за општина Пробиштип додека 
преостанатите средства за целосно затворање на финансиската конструкција на проектот ќе бидат 
обезбедени од буџетот на општината за 2015 година од Програмата за за изградба, реконструкција и 
одржување на локални патишта и улицци во Општина Пробиштип за 2015 година.     

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во „Службен Гласник на 
општина Пробиштип“.  
 
Број 26-97/8-2                                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 година                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                         Ранко Давитков с.р. 

Врз  основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ” 
бр5/02), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден  30.01.2015 година, донесе: 
 

О Д Л У К А 
за реализација на проектот „Изградба на улица Осоговска во Пробиштип“ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се потврдува дека проектот „ Изградба на улица Осоговска во Пробиштип ” е 
приоритет за општина Пробиштип и истиот е вклучен во стратешките документи на општината во 
Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Пробиштип 
за 2015 година. За реализацијата на горенаведениот проектот се дава согласност општина Пробиштип да 
аплицира до Министерството за финансии за добивање на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална 
инфраструктура преку кој руралните општини може да поднесат барање за финансиска поддршка со 
максимална вредност од 260.000 евра.  

Член 2 
Согласно техничката документација, проценетата вредност на проектот изнесува 34.000 евра. 

Финансирањето на проектот ќе биде обезбедено дел со ИПА алокацијата за општина Пробиштип додека 
преостанатите средства за целосно затворање на финансиската конструкција на проектот ќе бидат 
обезбедени од буџетот на општината за 2015 година од Програмата за за изградба, реконструкција и 
одржување на локални патишта и улици во Општина Пробиштип за 2015 година.                                                      

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во „Службен Гласник на 
општина Пробиштип“. 
 
Број 26-97/8-3                                                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 година                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 1 тстав 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на 
Република македонија бр.5/2002)  а во врска со член  18 став 1 од Законот за меморијалните споменици и 
спомен-обележјата (Службен Весник на Република Македонија бр.66/04 и 89/08), Советот на општина 
Пробиштип на седницата одржана на ден 30.01.2015 година ја донесе следната:  

 
ОДЛУКА 

За подигање, чување, одржување, заштита и користење на 
на спомен-обележје на Свети Гаврил Лесновски  во Пробиштип 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се утврдува подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен-
обележје на Свети Гаврил Лесновски  во Пробиштип. 
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Член  2 
 Спомен обележјетот во  Пробиштип ќе се постави на градскиот плоштад Свети Гаврил Лесновски, 
на локација утврдена согласно важечките прописи од областа на урбанизмот.  

Член 3 
 Спомен обележјето  на градскиот плоштад Свети Гаврил Лесновски во Пробиштип ќе биде  
скулптура на Свети  Гаврил Лесновски  како позната  личност од народната традиција од зачење за 
општина Пробиштип, како што е  името на самиот плоштад. 

Член 4 
 Спомен обележјето на Свети Гаврил Лесновски ќе биде изработено од бел мермер со висина до 3 
метри  и тежина најмногу до 12 тони.  

Член 5 
 Изработката на скулптурата на Свети Гаврил Лесновски ќе се обезбеди од донација а 
поставувањето на скулптурата ќе го изврши општина Пробиштип со средства од Буџетот на општината.  

Член 6 
 Чувањето, одржувањето, заштита и користење на спомен-обележјето на Свети Гаврил Лесновски ќе 
биде обврска  на општина Пробиштип.  

Член 7 
 За подигање на спомен обележјето ќе се  подготви проект за негово подигање. 

Член 8 
 За подигање на спомен обележјето ќе се формира Одбор чии членови ќе ги именува Советот на 
општината и истиот ќе брои  пет членови со мандат до поставувањето  на спомен-обележјето.  

Член 9 
 Одборот за подигање на спомен обележјето ќе има за задача да  разгледува  општите прашања и  
предлага мерки и активности во врска со подигањето на спомен обележјето,  да го следи извршувањето на  
одлуката за подигање на спомен обележјето и за тоа  да го изветува Советот на општината, и да врши 
други работи  согласно оваа одлука.   

Член 10 
 На поставеното спомен обележје во негова непосредна околина не може да се преземаат дејствија 
со кои може да се наруши интегритетот на спомен обележјето без предходна согласност на Советот на 
општината, како и негово премесување и други прашања поврзани со спомен обележјето.  

Член 11 
 Оваа одлука стапува во сила осум дена од  донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на 
општина Пробиштип . 
 
Број 26-97/9                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 година                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа  на член  36 став 1 точка 15 од законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ 
брт.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 седницата одржана на 30.01.2015 година  ја 
донесе следната:  

О Д Л У К А 
За формирање  на Одбор за подигање на спомен обележје  на Свети Гаврил Лесновски  во 

Пробиштип 
 

Член 1 
Се формира Одбор за подигање на спомен обележје на Свети Гаврил Лесновски  во Пробиштип .   

Член 2 
Одборот за подигање на спомен обележјето има за задача да  разгледува  општите прашања и  

предлага мерки и активности во врска со подигањето на спомен обележјето, да го следи извршувањето на 
одлуката за подигање на спомен обележјето и за тоа  да го известува Советот на општината и да врши 
други работи  согласно оваа одлука. 

Член 3 
Одбор го именува Советот на општината. Истиот ќе брои  пет членови со мандат до поставувањето  

на спомен-обележјето. 
Член 4 

 За членови на Одборот се именуваат: 
1. Јорданка Дукоска  - од општинската администрација  

2. Достана Давиткова - од општинската администрација  

3. Стојанче Зафиров - член на Советот на општина Пробиштип 
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4. Марјан Митевски - член на Советот на општина Пробиштип  

5. Бобан Ристовски - надворешен член  
Член 5 

Одлуката стапува на сила  осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 
Пробиштип. 

 
Број 26-97/10                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 година                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                       Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51 став 1, а во врска со член 21 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 
30.01.2013 година, расправајќи по  Извештајот за спроведување на Програмата за управување со отпад на 
општина Пробиштип за 2015 година  го донесе следниот : 
 

З А К Л У Ч О К 
За  Усвојување на Извештајот за спроведување на Програмата за управување со отпад на општина 

Пробиштип за 2015 година   
 

1. СЕ УСВОЈУВА Ивештајот за спроведување на Програмата за управување со отпад на општина 
Пробиштип за 2015 година . 
 

2. Заклучокот стапува на сила  осум дена од објавувањето во Службен гласник на општина 
Пробиштип 

 
Број 26-97/12                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 година                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                       Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. 

весник на РМ” бр.23/11, 54/11 и 155/12) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на 

Општина Пробиштип” бр.6/2006), Советот 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 - Помошен објект-гаража, изграден на дел од 
КП.бр.1717/7, м.в.Камењар, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на Санде 
Симонов, со адреса на живеење на  ул.,,ЈНА,, бр.20  од Пробиштип.  

Член 2 
Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден на земјиште на кое е 
предвидена изградба на сообраќајна инфраструктура. Бесправниот објект се наоѓа во планскиот опфат и не 
се наоѓа во потенцијално  нестабилна зона а земјиштето на кое е изграден објектот е  во сопственост  на 
лицето Санде Симонов  и делумно на РМ. 

Член 3 
Се утврдува дека во  идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши  промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура или пак истата нема да се предвиди. 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина 
Пробиштип. 
 
 Број 26-97/13                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 година                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                   Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. 

весник на РМ” бр.23/11, 54/11 и 155/12) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на 

Општина Пробиштип” бр.6/2006), Советот 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 - Помошен објект со гаража, изграден на дел 
од КП.бр.1055/12, м.в.Град, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на Тоде 
Стојковски, со адреса на живеење на  ул.,,Илинденска,, бр.80  од Пробиштип.  

Член 2 
Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден на земјиште на кое е 
предвидена изградба на сообраќајна инфраструктура. Бесправниот објект се наоѓа во планскиот опфат и не 
се наоѓа во потенцијално  нестабилна зона а земјиштето на кое е изграден објектот е  во сопственост  на 
лицето Тоде Стојковски  и делумно на РМ. 

Член 3 
Се утврдува дека во  идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши  промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура или пак истата нема да се предвиди. 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-97/14                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 година                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. 

весник на РМ” бр.23/11, 54/11 и 155/12) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на 

Општина Пробиштип” бр.6/2006), Советот 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 - Помошен објект, изграден на дел од 
КП.бр.1826, м.в.Камењар, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на Љубе Максимов, 
со адреса на живеење на  ул.,,Јаким Спиров,, бр.10  од Пробиштип.  

Член 2 
Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден на земјиште на кое е 
предвидена изградба на сообраќајна инфраструктура. Бесправниот објект се наоѓа во планскиот опфат и не 
се наоѓа во потенцијално  нестабилна зона а земјиштето на кое е изграден објектот е  во сопственост  на 
лицето Љубе Максимов  и делумно на РМ. 

Член 3 
Се утврдува дека во  идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши  промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура или пак истата нема да се предвиди. 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-97/15                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 година                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                      Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ 5/2002) и член 21 став 1 точка 44 од Статутот на општина Пробиштип (Службен гласник 

на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип расправајки по предлог - планот на СОУ “Наум Наумовски – Борче“ од Пробиштип за запишување на ученици во прва година за 

учебната 2015/2016 година, на седницата одржана на ден 30.01.2015 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на  предлог-План за запишување ученици во прва година за учебната 2015/2016 година во СОУ „НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ“ од Пробиштип 

 

Член 1 

Се усвојува предлог Планот за запишување на учениците во учебната 2015/2016 година во СОУ „Наум Наумовски Борче“ Пробиштип, со следните образовни струки и образовни профили: 

Вид на образование 

Предлог за учебната 2015/2016 година 

Вкупно 

паралелки 

(5+7+9+11) 

Вкупно 

ученици 

(6+8+10+12) 

Паралелки 

на мак. 
наставен 

јазик 

Ученици на 

македон. 
наставен 

јазик 

Паралелки 

на албан. 
наставен 

јазик 

Ученици 

на албан. 
наставен 

јазик 

Паралелки на 

турски 

наставен јазик 

Ученици на 

турски 
наставен 

јазик 

Паралелки 

на српски 
наставен 

јазик 

Ученици на 

српски 
наставен 

јазик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а) Гимназиско образование-вкупно: 3 102 3 102       

б) Стручно образование 

(во четиригодишно траење)-вкупно: 
3 102 3 102       

струка образовен профил  

геолошко-рударска и 
металуршка 

геолошко-рударски техничар 1 34 1 34       

машинска  
машински техничар/ 

машинско-енергетски техничар 
1 34 1 34       

спортска гимназија  спортска гимназија 1 34 1 34       

            

в) Стручно образование 

(во тригодишно траење)-вкупно: 
1 68 1 68       

струка образовен профил  

машинска  

бравар/автомеханичар 

(реформиран наставен план и 

програми) 

1 34 1 34       

геолошко-рударска и 

металуршка 

Ракувач со рударски машини 

(реформиран наставен план и 
програми) 

1 34 1 34       

Вкупно (а+б+в): 8 272 8 272       

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип. 

 

 
 

             Број 26-97/11                                                                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
            30.01.2015 година                                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

ПРОБИШТИП                                                                                                          Ранко Давитков с.р. 
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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 30.01.2015 година расправајки по Иницијативата за измена и 
дополнување на Детален Урбанистички план за дел од УБ 12.1 - Пробиштип со вкупна површина од 2,9 
хектари, бр.10-1219/1 од 01.10.2014 година, поднесена од ЈП „Штип Проект“ – Штип, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за прифаќање на Иницијатива за измена на 
Детален Урбанистички план  за УБ 12.1 

 
1. Се прифаќа Иницијативата за измена и дополнување на Детален Урбанистички план за дел од УБ 

12.1 - Пробиштип со вкупна површина од 2,9 хектари, бр.10-1219/1 од 01.10.2014 година, поднесена од ЈП 
„Штип Проект“ – Штип. 

 
2. Заклучокот стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Служебен Гласник  на 

општина Пробиштип. 
 

Број 26-97/16                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 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 30.01.2015 година расправајки по Иницијативата за измена и 
дополнување на Детален Урбанистички план за дел од УБ 2.1 – градежни парцели бр.19, 20, 21, 22 и 23 на 
КП бр.4436/2 и КП бр.4436/3 КО Пробиштип, општина Пробиштип, бр.26-59/1 од 15.01.2015 година, 
поднесена од „Линеа Прима“ ДООЕЛ од Штип, го донесе следниот: 
 

З А К Л У Ч О К 
за прифаќање на Иницијатива за измена на 

Детален Урбанистички план  за УБ 2.1 
 

1. Се прифаќа Иницијативата за измена и дополнување на Детален Урбанистички план за дел од УБ 2.1 – 
градежни парцели бр.19, 20, 21, 22 и 23 на КП бр.4436/2 и КП бр.4436/3 КО Пробиштип, општина 
Пробиштип, бр.26-59/1 од 15.01.2015 година, поднесена од „Линеа Прима“ ДООЕЛ од Штип. 
 

2. Заклучокот стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Служебен Гласник  на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-97/17                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.01.2015 година                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                   Ранко Давитков с.р. 

 


