
       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
       НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП                                                                                                                                                                                                        

________________________________________________________________________________________________ 

Број 29/2015           Пробиштип  02.03.2015 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.29 одржана на ден 27.02.2015 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 
 
1. Информација за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 

патиштата на општина Пробиштип во текот на 2014година од МВР  ПС 
Пробиштип бр.26-305/3; 

2. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина 
Пробиштип за 2015година бр.26-305/4; 

3. Стаутарна одлука за изменување и дополнување на стаутот на општина  
Пробиштип заради воведување на Форум во заедниците бр.26-305/5; 

4. Правилник за организирање и одржување на форумите во заедницата во 
општина Пробиштип бр.26-305/6; 

5. Одлука за продажба и закуп на недвижен имот во сопственот на општина 
Пробиштип бр.26-305/7; 

6. Изменување и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на 
општина Пробиштип за 2015година бр.26-305/8; 

7. Програма за дополнување на програмата за располагање со градежно 
земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина 
Пробиштип бр.26-305/9; 

8. Елаборат и збирен преглед на настанати штети од елементарни непогоди 
настанати во јануари 2015година на подрачјето на општина Пробиштип; 

9. Оперативен план за заштита и одбрана од поплавни води бр.26-305/10;  
10. Програмата за екскурзии со учениците од трето и шесто одделение од ООУ 

„Никола Карев“ – Пробиштип бр.26-305/11; 
11. Заклучоци по молби  и барања бр.26-305/12. 

 

 

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

Гласник на општина Пробиштип. 

 

 

 

   Број 26-305/14                     ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 02.03.2015. година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       Пробиштип                                              Тони Тоневски с.р. 
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Врз основа на член 51 став 1, а во врска со член 21 став 1 точка 35 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) и член 25, став 1 од Законот за полиција (Службен 
весник на РМ бр.114/2006, бр.119/2013 и бр.41/2014), Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на 
сообраќајот на патиштата на подрачјето на Општина Пробиштип во текот на 2014 година, бр.26-297/1 од 
19.02.2015 година го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 

патиштата на подрачјето на  
општина Пробиштип во текот на 2014 година 

 
1. СЕ  УСВОЈУВА Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 

патиштата на подрачјето на општина Пробиштип во текот на 2014 година, бр.26-297/1 од 19.02.2015 година, 
поднесена од МВР Полициската Станица Пробиштип со следниве препораки:  

 

 При доставување на наредната Информација од страна на ПС Пробиштип до Советот на општина 
Пробиштип, да се дадат прегледни споредбени податоци по години, вметнати во соодветни табели; 

 Се задолжува Градоначалникот да изготви сообраќаен Проект врз основа на Законот за безбедност 
во сообраќајот на патиштата, во кој Проект би се опфатиле ограничувањата на брзината, режимот 
на сообраќајот по улиците низ градот и локалните патишта, верт6икалната и хоризонталната 
сигнализација, ограничување на движењето на тешки товарни возила и сл.; 

 Да се стапи во контакт со ЈП Македонија пат за да се изнајде решение за регулирање на сообраќајот 
на регионалниот пат Е1205 т.е. од влезот на градот до излезот по улицата Миро Барага и 

 Градоначалникот да свика состанок на Локалниот совет за превенција со цел да се анализираат 
проблемите во општината, со посебан акцент за присуството на малолетниците во угостителските 
објекти и точењето на алкохол на малолетниците. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е  Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на 
сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Пробиштип во текот на 2014 година бр.26-297/1 од 
19.02.2015 година поднесена од МВР Полициска Станица Пробиштип. 

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 
општина Пробиштип. 
 
Број 26-305/3                             СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Службен Весник на РМ бр.64/2005, 2008), Советот 
на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
За измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Пробиштип за 
2015 година на следниот начин: 

 
Потпрограма и назив на потпрограма 
       Потставка и опус на потставката                 Буџет     Самофинан.     Дотации             Донации        Кредити 
 
V10   ДЕТСКИ ГРАДИНКИ 
       464990  Други трансфери                              0                   0              30.000                        0                       0 
        464990  Други трансфери                             0                   0               43.000                       0                       0 
        464990  Други трансфери                             0                   0             - 43.500                       0                       0 
        464990  Други трансфери                             0                   0             - 30.000                       0                       0 
                                                                 ___________________________________________________________                                                                                                                                                                                     
                                                                            0                  0                          0                      0                       0 
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Член 2 
 Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-305/4                             СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 година                               ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Статутот на Законот за локалната самоуправа (Службен 
Весник на Република македонија бр.5/2002)  и член 119 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен 
Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005 и 26/2014), Советот Општина Пробиштип, на предлог на 
Градоначалникот на општина Пробиштип,  на седницата одржана на 27.02.2015 година, донесе: 

 
СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

за измување и дополнување  на Статутот на општина Пробиштип 
 

Член 1 
Во Статутот на Општина Пробиштип во  Глава IV Облици на непосредно учество на граѓаните во 

одлучувањето на општината точкат д)Јавни трибини, анкети и предлози се менува и гласи: „Јавни трибини, 
анкети, предлози на граѓаните и форуми на заедницата“ 
 

Член 2 
По член 82 се додава нов член 82-а  кој гласи: 
Градоначалникот и Советот на Општина Пробиштип по сопствена иницијатива организираат 

форуми на заедницата, како форма на јавно учество на сите граѓани во Општина Пробиштип, заради јавно 
расправање за проблемите и утврдување решенија и приоритети, предлагање и избор или развивање на 
проекти од интерес на заедницата. 

Организирањето на форумите опишани во претходниот став од овој член може да се покрене и на 
иницијатива на заинтересирани правни и физички лица кои се подготвени финансиски и материјално да 
подржат проекти во интерес на Општината. 

Барањето од ставот 2 на овој член се поднесува до градоначалникот на Општината, кој врз основа 
на стратешките документи и цели за развој на единицата на локалната самоуправа одлучува дали 
иницијативата ќе биде прифатена или одбиена.  

Начинот и постапката на функционирањето на форумите на заедницата се уредува со Правилник 
што го донесува советот на единицата на локалната самоуправа по предлог на градоначалникот.“ 

 
Член 3 

Оваa Статутарна одлука влегува во сила осум дена од  објавувањето во Службен Гласник на Општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-305/5                             СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 година                               ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 82-а став 4 од Статутот на Општината Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2002 и 26/2014) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден  27.02.2015 
година, донесе: 

П Р А В И Л Н И К 
за организирање и одржување на форумите на заедницата во ЕЛС 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој Правилник се уредува свикувањето, начинот на работа, одлучувањето и други прашања од значење 
за одржувањето на форумите на заедницата, какo форма на јавно учество на сите граѓани во локалната 
заедница по прашања од надлежност на единицата на локалната самоуправа. 

Член 2 
Форумите се организираат заради јавно расправање или постигнување согласност на локалната јавност за 
предложените приоритети во документите за стратешки локaлен развој, за јавни дебати за проблемите и 
утврдување решенија и приоритети, како и за предлагање и избор на проекти или заради развивање 
проекти од интерес на заедницата, што финасиски ќе бидат поддржани од општината или заинтересирани 
правни и физички лица кои се подготвени финансиски и материјално да пооддржи форумската програма и 
општински проекти. 
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Член 3 
Форумот на заедницата е воден од страна на незвисен и надворешен модератор. Во работата на 
модераторот му помага комодератор.  
Форумот се одржува во најмалку 5 (пет) сесии од кои на последната сесија се одлучува за форумските 
прашања и теми. 
Учесниците на форумот се структуирани по работни маси според нивните социјални и економски интереси. 
Заради поефикасно и подобро организирање на форумот се формираат работни групи и опертивна група, 
кои се дефинираат со овој Правилник. 

Член 4 
Постапката за организирање и реализација на форумите е поделена на три фази и тоа: 

 Подготвителна фаза; 

 Форумска фаза и 

 Реализација на заклучоците донесени на форумите. 
Поблиските одредби за фазите на форумите се регилираат со Деловникот за работа на форумите на 
заедницата. 

Член 5 
Во согласност со темите кои се раправаат, Форумите можат да бидат од следните видови: 

 Проектен Форум 

 Тематски форум 

 Меѓуопштински форум и 

 Буџетски форум 
Член 6 

Проектен Форум 
Проектен форум се организира кога сака да се дефинираат приоритетите помеѓу неколку теми и проекти 
кои се неопходни да се решат во единицата на локалната самоуправа и заедницата. На првата форумска 
сесија граѓаните одлучуваат која од темите и проектите им е најважна. Избраната тема и проект детално се 
разработува на следните сесии на форумот. 

Член 7 
Тематски форум 

Тематските форуми се насочени кон веќе одредена тема во која е содржан специфичен и актуелен проблем 
во единицата на локалната самоуправа. Во овој тип на форум се формираат работни маси само за групите 
кои се засегнати од тематскиот проблем. 

Член 8 
Меѓуопштински форум 

Меѓуопштинскиот форум се организира кога две или повеќе единици на локалната самоуправа кои имаат 
исти или слична тема на расправа, а со методата на меѓуопштинска соработка возможно е побргу, 
поекономично и поефикасно да се реализираат заклучоците од форумот. 
 

Член 9 
Буџетски форум 

Во Буџетскиот форум тема на расправа е Буџетот на единицата на локалната самоуправа за наредната 
година. Работните маси се структуирани според страните кои се засегнати од Буџетот на единицата на 
локалната самоуправа или според надлежностите на единицата на локалната самоуправа и 
финансирањето на истите. 

Член 10 
Учесници на форумот 

На форумот треба да присуствуваат што е можно поголем број учесници, при што не помалку од 30 лица. 
Во работата на форумите треба да се почитува неколу принципи при изборот на учесниците и тоа: 

 Територијалниот принцип; 

 Половата застапеност; 

 Етничка застапеност и 

 Социо-економска застапеност. 
Член 11 

Финансирање на форумот 
Форумскиот процес по правило се финансира од страна на општината. Општината треба во својот Буџет да 
предвиди доволно средства за ваквите активности кои спаѓаат во категоријата на непосредно учество на 
граѓаните во одлучувањето во општината. 
Форумскиот процес може да се финансира и од заинтересирани физички и правни лица кои  се подготвени 
да бидат донатори на општината. 
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II. НАЧИН НА СВИКУВАЊЕ НА ФОРУМОТ 
Член 12 

Првата сесија на Форумот ја свикува градоначалникот на општината со јавен повик до сите граѓани на 
општината, невладини организации, заинтересирани пaртнери за реализација на проекти и сите други 
заинтересирани субјекти (правни и физички лица), да присуствуваат и рамноправно да учествуваат во 
неговата работа. 
Јавниот повик содржи точен термин и место на одржување на форумот, основни насоки и теми за текот на 
првата сесија на форумот, како и за видот на форумот. 

 
Член 13  

Претставник на општината, како организатор на форумот, на почетокот накусо ги информира учесниците на 
форумот за текот на форумот во целина, за содржината на одделните сесии на форумот, за 
структурирањето на форумот, за правата и обврските на учесниците на форумот, за начинот на 
предлагањето и изборот на темите на форумот, за начинот на гласање, за критериумите и начинот на 
изборот на проектот и друго. 

Член 14 
По завршувањето на воведниот дел претставниците на администрацијата на единицата на локалната 
самоуправа ги изнесуваат темите, проблемите и проектите за кои треба да се дебатира на форумот, за кои 
треба да се изјаснат учесниците, односно да извршат избор на теми за кои понатаму ќе се дискутира во 
рамките на форумот. 
 
III. МОДЕРАТОР и КОМОДЕРАТОР 

Член 15 
Со работата на форумот раководи модератор, што го именува организаторот на форумот, како неутрално 
лице кое не припаѓа на локалната заедница (не е жител на единицата на локланата самоуправа) ги 
насочува дискусиите кон темите, проблемите, решенијата, различните концепти и проекти, како и го следи 
процесот на гласањето и изборот на решенијата, односно проектите. 
Форумот има комодератор кој го назначува модераторот на форумот. 
Поблиските одредби за правата и обврските на модераторот и комодераторот се уредуваат со Деловникот 
за работа на форумот на заедницата. 
 
IV. РАБОТНИ МАСИ 

Член 16 
На форумот се формираат најмногу 10 (десет) работни маси за расправа и избор на темата. 
Работните маси се составени од по 3 (три) до 8 (осум) учесници, согласно со пројавениот интерес и водејќи 
сметка за тоа работните маси да ги изразуваат специфичните социо-економски интереси и потреби на 
заедницата, како и водејќи сметка за интересот, стручноста и компетентноста на поеднинците и за 
сразмерната полова, етничка и територијална застапеност. 

Член 17 
На работни маси, со учество на модераторот, се распоредуваат граѓаните, претставниците на бизнис 
заедницата, невладините организации и други заинтересирани организации, за расправа по прашања од 
повеќе области определени со Законот за локалната самоуправа (локален економски развој, урбанизам, 
комунални работи, култура, здравство и социјална заштита, образование, спорт, противпожарна заштита и 
заштита и спасување итн). 

Член 18 
Посебни работни маси се организираат за  

 администрацијата на општината и  

 работна маса на оперативната група. 
Работните маси во изборот на темата по правило одлучуваат по пат на консензус. 
 
V. РАБОТНИ ГРУПИ 

Член 19 
Во временскиот период помеѓу две форумски сесиии од учесниците на работните маси се формираат 
работните групи што имаат задача да ги формулираат предлог решенијата,  односно проектите, што 
произлегле од расправата на работните маси, при што имаат право да даваат предлози и препораки до 
единицата на локалната самоуправа во врска со прашања од нејзина надлежност, а кои се однесуваат на 
подобрување на квалитетот на животот во локалната заедница во целина.  
Општината е должна во работата и одлучувањето на форумот во целина и во работата на работните групи 
да обезбеди соодветна полова, етничка и територијална и социо-економска застапеност на заедниците. 
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VI. ОПЕРАТИВНА ГРУПА 
Член 20 

За целосна стручно-техничка поддршка на форумот се формира оперативна група.  
Оперативната група која работи под раководство на модераторот и комодераторот е оперативно, а не 
раководно тело на форумот и е составена од:  

 модераторот и комодераторот; 

 два претставникa на ЕЛС;  

 едно лице за односи со јавноста;  

 претставници на клучните засегнати страни и  

 едно лице задолжено за водење записници од сите состаноци. 
Членовите на оперативната група учествуваат во работата на работните групи и им помагаат во работата. 
Поблиските одредби за правата и обврските на оперативната група се уредуваат со Деловникот за работа 
на форумот на заедницата 
 
VII. ОДЛУЧУВАЊЕ 

Член 21 
Резултатите од форумите се Одлуки и Препораки кои се однесуваат на прашањата кои се предмет на 
дискусија во рамки на форумите.  
Одлуките и Препораките треба да придонесуваат кон решавање на предметот на дискусија во рамките на 
форумот. 
Усвоените Одлуки и Препораки од страна на форумот на зедницата се поднесуваат до локалните власти. 
 

Член 22 
Одлучувањето на Формот се врши по пат на гласање по работни маси, при што треба да се постигне 
консензус на сите членови на работната маса. 
Право на глас во рамките на работните маси имаат членовите кои присуствувале на најмалку 3 форумски 
сесии. 
Работните маси имаат еднакво право на глас во вкупното одлучување на форумот, кое се врши на петата 
сесија на форумот. 
Во зависност од видот на форумот, одлуките донесени на форумот можат да бидат советодавни или 
задолжителни за органите на општината. 
Поблиските одредби за начинот на одлучување и задолжителноста на одлуките донесени на форумот се 
уредуваат со Деловникот за работа на форумот на заедницата. 
 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 
Заради информирање на граѓаните, општината е должна на соодветен начин да ги информира за 
целокупниот тек на форумот и за активностите кои се преземаат за реализација на усвоените проекти. 

Член 23 
Во рок од 3 (три) месеци од денот на службената примена на овој Правилник, Градоначалникот на 
единицата на локалната самоуправа носи Деловник за работа на форумот на заедницата во кој подетално 
се опишува целокупниот процес на форумот. 

Член 24 
Овој правилник ќе се применува во рок од 8 (осум) дена од објавувањето во Службениот Гласник на 
Општина Пробиштип. 
 
Број 26-305/6                             СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 година                               ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 а во врска со член 66 од Законот за локалната самоуправа 
(Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 32 од Статутот на општина Пробиштип (Службен 
Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член  21 став 1 точка 32 од Статутот на општина Пробиштип  
(Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2004 и 26/201), Советот на општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 27.02.2015 година, на предлог на Градоначалникот на општина Пробиштип, ја 
донесе следната:  

О Д Л У К А 
за продажба и закуп  на недвижен имот сопственост на 

Општина Пробиштип 
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Член 1 
 Со оваа одлука се утврдува недвижниот имот сопственот на оштина Пробиштип кој ќе се отуѓува и 
ќе се издава под закуп , начинот и постапката за негово отуѓување или издавање под закуп,  како и 
продажната вредност на истиот.  

Член 2 
Продажбата и закупот на недвижниот имот сопственост на општина Пробиштип ќе се изврши во постапка 
утврдена со Законот за користење и располагање со стварите на државните органи, по пат на електронско 
јавно наддавање.  

Член 3 

 Ќе се врши продажба на следниот недвижен имот:  

1. Деловна зграда на КП бр. 973/1 со вкупна површина од Подрум-74 м2, приземје- 

168м2 и кат 180 м2, евидентирани во Имотен Лист 5454 за КО Пробиштип со утврдена пазарна вредност од 

3.930.403,00 денари. 

2. Објект за одмор и рекреација на КП бр. 1/1 со вкупна површина од  Приземје-44 м2 и мансарда-46 м2, 

евидентирани во Имотел Лист 112 за Ко Кундино со утврдена пазарна вредност од 2.036.019,00 денари.  

3. Административна зграда на КП бр. 644/1 со вкупна површина од Подрум-37 м2 и Приземје-233 м2,  

земиште под зграда од 270 м2, двор од 498,6 м2 евидентирани во Имотен Лист 147 за КО Шталковица  со 

утврдена пазарна вреднсот од 2.632.982,50  денари.  

4. Административна зграда  на КП бр. 612/1 со вкупна површина од Подрум-18м2 и Приземје 240 м2, 

земјште под зграда 310,64 м2 и двор 1404,51м2  евидентирани во Имотен Лист 233 за КО Лезово со 

утврдена пазарна вреднсот од 697.985,20 денари. 

 

 Ќе се издава под закуп  следниот недвижен имот: 

1. Деловен простор на КП 1018/96 со вкупна површина од 255 м2, евидентиран во Имотен Лист 4748 за 

КОПробиштип со утврдена пазарна вредност од 12.355.350,00 денари. 

2. Деловен простор на КП 1018/96 со вкупна површина од 32 м2, евидентиран во Имотен Лист 4748 за КО 

Пробиштип со утврдена пазарна вредност од 1.664.190,00 денари. 

3. Деловна зграда на КП 1301 со вкупна површина од Подрум 14 м2 и Приземје 236 м2, земјиште под 

зграда 288 м2 и  двор од 1943 м2, евидентирани во Имотен лист 57 за КО Лесново со утврдена пазарна 

вредност од 3.188.837,00 денари.  

4. Деловна зграда на КП бр. 1277  со вкупна површина од Приземје-69 м2 и кат-66 м2 и  земјиште под 

зграда од  103 м2, евидентирани во Имотен Лист 57 за  КО Лесново со утврдена пазарна вреднсот од 

1.205.477,00 денари. 

Член 4 
 За  недвижниот имот кој ќе се продава почетната цена за продажба  претставува проценетата 
пазарна вредност намалена за 30%. 

Член 5 
 За недвижниот имот кој ќе се издава под закуп почетна цена за  месечната закупнина изнесува 0,5 
%  од проценетата пазарната вредност на недвижноста. 
 

Член 6 
 За спроведување на постапката за јавно наддавање Градоначалникот на општина Пробиштип ќе 
формира Комисија за продажба со следниот состав, Претседател, член и нивни заменици од редот на 
општинската администрација и член и заменик член од редот на Советот на општината.  
 

Член 7 
 Одлуката стапува во сила осум дена од објавувањет во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-305/7                             СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 година                               ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 6,7 и 11 од Статутот на Општина Пробиштип 
(„Службен гласник на Општина Пробиштип“ бр.4/2005), а во врска со член 17 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, односно 
пречистен текст 60/2011, 53/2012, 144/2012), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната: 
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ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП ЗА 2015 ГОДИНА 

 
Се врши измена и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на Општина Пробиштип 

за 2015 година бр.07-1455/6 од 27.11.2014 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр.26 од 
01.12.2014 година) во делот: 

Член 1 
После точката 1.2.6 се додава нова точка 1.2.7 која гласи: 

1.2.7 ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН-ДУП ЗА УРБАН БЛОК 2.1-дел ГП 
бр.19,20,21,22 и 23 (,,Линеа Прима,,) со П= 3,3 Ха  
Класи на намени од групата Г производство, дистрибуција и сервиси: Г1 тешка и загадувачка индустрија 
и компатибилни класи на намени Г2, Г3 и Г4 со максимално дозволено учество  од 30% од основната 
намена. Г2 лесна и незагадувачка индустрија, Г3 сервиси, Г4 стоваришта; Д2 заштитно зеленило, Д1 
парковско   зеленило и паркиралишта; 

Член 2. 
Точката 1.2.4 ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА се  менува во став 2- 
Урбанистички план за с.Злетово со површина од 20,о Ха  и истиот гласи: 

Урбанистички план за с.Злетово со површина од 155,о Ха   
 

 Програмата за дополнување и измена на Програмата за урбанистичко планирање  на  
Општина Пробиштип за 2015 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен 
Гласник на Општина Пробиштип. 
 
Број 26-305/8                             СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 година                               ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                Ранко Давитков с.р. 

 
Врз на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална 

самоуправа ( Службен Весник на РМ бр.5/2002), а согласно со Законот за заштита и спасување (Службен 
Весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14), Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 27.02.2015 година разгледувајќи го Елаборатот за проценети штети од поплави на 
подрачјето на општина Пробиштип за јануари 2015 година го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Елаборатот за проценети штети од елементарни непогоди на 
подрачјето на општина Пробиштип за јануари 

2015 година  
 
1. Се усвојува Збирниот Извештај за проценети штети од поплави на подрачјето на општина 

Пробиштип за јануари 2015 година. 
 

2. Проценетата вредност на штетите настанати на подрачјето на општина Пробиштип од поплави 
за јануари 2015 година изнесува 32.201.000,00 денари. 

 

3. Составен дел на овој Заклучок е Елаборатот за проценети штети од поплави на подрачјето на 
општина Пробиштип за јануари 2015 година бр.08-117/4 од 12.02.2015 година и Табеларниот 
преглед бр.08-117/4 од 12.02.2015 година. 

 

4. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Служебен Гласник  на општина 
Пробиштип. 

 

Број 26-305/10                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 година                               ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 99 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.15/2015 од 02.02.2015), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана 
на ден 27.02.2015 година, донесе: 

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА   
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП ЗА 2011 ГОДИНА 

Сп пваа Прпграма се врши дппплнуваое на Прпграмата за рабпта вп пбласта сп распплагаоетп сп градежнп земјиште вп сппственпст на Република Македпнија на 
ппдрачјетп на ппштина Прпбиштип бр.07-1095/4 пд 29.07.2011 ( Службен Гласник на ппштина Прпбиштип бр.32/2011 пд 01.08.2011гпдина) и на Прпграмата за дппплнуваое на 
Прпграмата за рабпта вп пбласта на распплагаоетп сп градежнп земјиште вп спппственпст на Република Македпнија на ппдрачјетп на ппштина Прпбиштип                  бр.07-866/5 
пд 22.05.2012гпдина ( Службен Гласник на ппштина Прпбиштип бр.43/2012 пд 23.05.2012гпдина) ) и на Прпграмата за дппплнуваое на Прпграмата за рабпта вп пбласта на 
распплагаоетп сп градежнп земјиште вп спппственпст на Република Македпнија на ппдрачјетп на ппштина Прпбиштип бр.07-1547/8 пд 30.10.2012 гпд. (Службен гласник на 
Општина Прпбиштип бр.48/2012 и на Прпграмата за дппплнуваое на Прпграмата за рабпта вп пбласта на распплагаоетп сп градежнп земјиште вп спппственпст на Република 
Македпнија на ппдрачјетп на ппштина Прпбиштип бр.07-1058/10 пд 26.08.2013 гпд. (Службен гласник на Општина Прпбиштип бр.7/2013 и на Прпграмата за дппплнуваое на 
Прпграмата за рабпта вп пбласта на распплагаоетп сп градежнп земјиште вп спппственпст на Република Македпнија на ппдрачјетп на ппштина Прпбиштип бр.07-689/11 пд 
26.15.2014 гпд. (Службен гласник на Општина Прпбиштип бр.19/2014 и тпа какп штп следи: 

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СЕМЕЈНИ КУЌИ ВО ГРАД ПРОБИШТИП  Општина Пробиштип 

Ре-ден 
број 

Бр.на 
ГП 

Вкупна 
површ

ина   
на  ГП 

м
2
 

Намена на 
земјиштето 

(основна 
класа) 

Намена  
на 

земјиште
то (опис) 

 
Бр.на КП во состав 

на ГП 

Повр-
шина за 
градба 

м
2
 

Бруто 
разви
-ена 
повр-
шина 

Процент 
на изгра-
деност 

% 

Коефи-
циент на 
искори-

стеност на 
земји-
штето 

Макси-
мална 
дозво-
лена 

висина м 

Ка-тност Почетн
а 

/Утврде
на цена 

по м
2
 

Вкуп
на 

поче
тна/ 
Утв.
цена 

163.1 3 557 
Семејно 

домување 
Семејна 

куќа 
   КП.бр.277/3 

100 200    18 % 0.36 / Пр+1 

  

163.2    9  547 
Семејно 

домување 
Семејна 

куќа 
   КП.бр.277/9 

100 
 

200     18% 0.36 / Пр+1 
  

163.3   14 459 

Семејно 
домување 

Семејна 
куќа 

   КП.бр.563/14 
100 

 
200 22% 0.44 / Пр+1   

 
Број 26-305/10                                                                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 година                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                                                             Ранко Давитков с.р. 

   
163.4 35   298 

Времено 
домување 

Викенд 
куќи 

КП.бр.332/35 
36 108 12% 0.36 / Су+Пр+Пк 

  

163.5   64   228 
Времено 

домување 
Викенд 

куќи 
КП.бр.332/64 

36 108       16% 0.47 / Су+Пр+Пк 
  

163.6 72   293 
Времено 

домување 
Викенд 

куќи 
    КП.бр.332/72 

25    75 9%         0.26 / Су+Пр+Пк   
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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. 01-64/2 од 20.02.2015 година, 
наш бр.26-301/1 од 20.02.2015 година, ја даде следната: 

 
С О Г Л А С Н О С Т  

За Програмата за екскурзии со учениците од трето и шесто одделение од ООУ „Никола Карев“ - 
Пробиштип 

 
Член 1  

 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на  Програмата за екскурзии со учениците од трето и шесто одделение од 
ООУ „Никола Карев“ - Пробиштип. 

Член 2 
 Составен дел на оваа Согласност е Барањето и Програмата на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип 
бр.01-64/2 од 20.02.2015 година, наш бр.26-301/1 од 20.02.2015 година. 
 

Член 3 
 Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-305/11                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
барањето на Група граѓани од улица Пониква во Злетово, бр.26-110/1 од 26.01.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Група граѓани од улица Пониква во Злетово за финансиски средства за набавка 

на материјали за изградба на улица, се прифаќа. 
 

2. Се задолжува градоначалникот на општина Пробиштип да изврши набавка на бараните 
материјали до максимален износ од 137.000,00 денари, а жителите од оваа улица да ја завршата 
физичката работа околу изградбата на улицата. 

 

3. Градоначалникот да го задолжи одделението за комунални работи да врши надзор врз работите, 
за што ќе поднесе извештај до Советот по завршување на работите. 

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

Пробиштип. 
 
 
Број 26-305/12-1                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
Барањето од Ванчо Андонов од Пробиштип, бр. 26-16/1 од 05.012015 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот:  

З А К Л У Ч О К 
 
1. Барањето од Ванчо Андонов од Пробиштип за ослободување од плаќање на надоместок за 

уредување на градежно земјиште, се прифаќа. 
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2. Се одобрува намалување на надоместок за уредување на градежно земјиште во вредност 
пресметана од површината која што ја зафаќа атмосверската канализација од 90,5 м

2 
по 

продажната цена од 4500 денари, или вкупно 407.250,00 денари. 
 

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

 
Број 26-305/12-2                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
Барањето од Ванче Поцев од Пробиштип, бр. 26-52/1 од 14.01.2015 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот:  

З А К Л У Ч О К 
 
1. Советот на општина Пробиштип врз основ на барањето од Ванче Поцев од Пробиштип за 

ослободување од комуналниот надомест за уредување на градежно земјиште за изградба на 
индивидуална стамбена куќа го задолжува одделението за урбанизам да го разгледа истото и да: 
 

 ги провери податоците внесени во него; 

 да ги провери инсталациите и да направи пресметка колку чини нивното дислоцирање; 

 да пресмета колку чинат комуналиите кои што треба да ги плати барателот; 

  да се провери колку инсталации има во плацот и да се понуду решение се со цел да се 
задоволата и двете страни 

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

Пробиштип. 
 
Број 26-305/12-3                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
Барањето од МПЦ – ОА Повардарска православна епархија, бр. 26-109/1 од 26.01.2015 година, а по предлог 
на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:  

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од МПЦ – ОА Повардарска православна епархија за финансиски средства за обнова 

на опожарена црква „Св.Атанасиј Велики“ во Богданци, се одбива, бидејќи нема средства во 
Буџетот на општина Пробиштип предвидени за оваа намена. 

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

Пробиштип. 
 
Број 26-305/12-4                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
Барањето од Драгица Миновска од Злетово, бр. 26-77/1 од 20.01.2015 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот:  

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Драгица Миновска од Злетово за еднократна парична помош, се прифаќа. 
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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 26-305/12-5                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
барањето од Здружението за Македонско Бугарско пријателство од Пробиштип бр.26-68/1 од 16.01.2015 
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 Македонско Бугарско пријателство од Пробиштип се одбива.. 

 

2. Советот на општина Пробиштип има донесено Одлука за именување на плоштадот во чест на 
војводата Атанас Бабата, а поставувањето на спомен плочите и спомен обележјата ќе се 
спроведува по однапред утврдена динамика и согласно Програмите со кои се предвидува 
поставување на урбана опрема и други обележја на подрачјето на општина Пробиштип. 

 

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

 
Број 26-305/12-6                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
Барањето од Сребро Спасов од с.Ратавица, бр. 26-245/1 од 12.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Сребро Спасов од с.Ратавица за еднократна парична помош, поради претрпена 
штета од поплавите, се одбива. 

 

2. Комисијата за проценка од штети формирана од Советот на општина Пробиштип во меѓувреме 
има излезено на лице место и има констатирано дека нема направено штета во вашиот дом од 
поплавите како што е наведено во вашето барање. 

 

3. Доколку Комисијата констатирала дека имате штета Советот на општина Пробиштип ќе донесеше 
позитивна одлука согласно Правилникот за доделување на помош во случај на елементарни 
непогоди. 

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

Пробиштип. 
 
Број 26-305/12-7                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
барањето на Група граѓани од улица „4“ во Пробиштип, бр.26-337/1 од 24.02.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 
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З А К Л У Ч О К 
 
1. За барањето од Група граѓани од улица „4“ во Пробиштип е расправано и на претходните седници 

на Совет и Советот ги има задолжено службите да излезат на лице место и да ја констатираат 
состојбата, а нема добиено повратен одговор. 
 

2. Советот на општина Пробиштип повторно ги задолжува службите да излезат на лице место и да 
пронајдат решение за овој проблем и истото да го дадат на Советот за да биде разгледано и 
доколку е потребно Советот да донесе одлука за да се излезе во пресрет на граѓаните од оваа 
улица. 

 

3. Службите да достават Извештај до Советот на општина Пробиштип во рок од 30 дена. 
 

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

 
Број 26-305/12-8                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
барањето на Група граѓани од с.Кундино, Пробиштип, бр.26-246/1 од 12.02.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

  
З А К Л У Ч О К 

 
1. Асвалтниот пат кој води до с.Кундино не е предвиден во Програмата за изградба и одржување на 

улици и патишта за 2015 година. Советот ќе го вметне во Програмата за изградба и одржување на 
улици и патишта за наредните години. 
 

2. Советот го задолжува градоначалникот и ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип да ги продолжат 
преговорите со „СИЛМАК“ од Кратово кој стопанисува со цевководот на кој треба да се прукилучат 
селата Кундино и Гризилевци, за ставање во функција на водоводот во с.Кундино како што тоа се 
направи со с.Лесново. 

 

3. Да се достави Извештај до Советот на општина Пробиштип во рок од 60 дена. 
 

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

 
Број 26-305/12-9                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
барањето на Група граѓани од нас.Калниште, Пробиштип, бр.26-274/2 од 16.02.2015 година, а по предлог 
на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

  
З А К Л У Ч О К 

 
1. Се задолжува одделението за комунални работи да ја провери состојбата и доколку потпорниот 

ѕид навлегува во парцелата за патот кој го користат барателите, да понуди соодветно решение за 
овозможување непречен пристап до патот;  
 

2. Да се направи експропријација на приватниот имот кој зафаќа дел од патот или да се изнајде 
друго соодветно решение се со цел да се излезе во пресрет на граѓаните. 
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3. Одделението за комунални работи да достави Извештај до Советот на општина Пробиштип за 
сработеното во рок од 30 дена. 

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

Пробиштип. 
 
Број 26-305/12-10                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
Барањето од Јовица Сенчев од с.Плешенци, бр. 26-247/1 од 12.02.2015 година, а по предлог на Комисијата 
за молби и барања, го донесе следниот:  

З А К Л У Ч О К 
 
1. Советот на општина Пробиштип има расправано повеќе пати по ова барање, за кое барателот има 

добиено и одговор од стручните службите во општина Пробиштип 
 

2. Советот на општина Пробиштип го подржува решението кое е понудено од стручните служби од 
општина Пробиштип, доставено со претходниот одговор до барателот. 

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

Пробиштип. 
 
Број 26-305/12-11                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
барањето на МЗ од с.Дренак, Пробиштип, бр.26-251/1 од 13.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 
1. Советот ги задолжува стручните служби да излезат на терен, да ја констатираат состојбата и да 

пронајдат соодветно решение за проблемот;  
 

2. Се задолжува инспекциското одделение да ги прегледа површините и барањата од МЗ Дренак за 
кои се тврди дека се узурпирани, да постапи соодветно на Законските прописи и да ги алмарираат 
надлежните служби за да се решат настанатите проблеми; 

 
3. Стручните служби да достават Извештај до Советот на општина Пробиштип за сработеното во рок 

од 60 дена. 
 

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

 
Број 26-305/12-12                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
барањето на Група граѓани од УЕ 24 (улици Добревска, Древенска и 5

-та
) во Пробиштип, бр.26-243/1 од 

12.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:  
 

З А К Л У Ч О К 
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1. Се задолжува одделението за комунални работи да постави улично осветлување на улиците 
Древенска, Добревска и 5

-та 
согласно Програмата за улично осветлување донесена од Советот на 

општина Пробиштип. 
 

2. По однос на атмосверските води Ве известуваме дека за нивно решавање нема соодветен Проект. 
Во наредниот период ќе се предвиди изработка на Проект за решавање на проблемот со 
атмосверската вода во УЕ 24. 

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

Пробиштип. 
 
Број 26-305/12-13                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
Барањето од Христијан Манасиевски од Пробиштип, бр. 26-296/2 од 19.02.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Христијан Манасиевски од Пробиштип за финансиски средства за натпревар во 

бодибилдинг и Балканијада, се прифаќа. 

 

2. Се одобруваат 15.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип. 

 

3. Средствата да се исплатат од Програмата за спроведување на активностите на спортските 
друштва за 2015 година. 

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

Пробиштип. 
 
Број 26-305/12-14                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
Барањето од Дејан Стојановски од Пробиштип, бр. 26-277/1 од 16.02.2015 година, а по предлог на Комисијата 
за молби и барања, го донесе следниот:  

З А К Л У Ч О К 
 
1. Барањето од Дејан Стојановски од Пробиштип за еднократна парична помош поради лекување 

на дете, се прифаќа. 
 

2. Согласно Правилникот донесен од Советот на општина Пробиштип се одобрува максимална сума 
од 5.000,00 денари. 

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

Пробиштип. 
 
Број 26-305/12-15                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
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Барањето од Гордана Митевска од Пробиштип, бр. 26-242/1 од 12.02.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

  
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Гордана Митевска од Пробиштип за еднократна парична помош, се прифаќа. 

 

2. Се одобруваат 3.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип. 
 

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

 
Број 26-305/12-16                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
Барањето од Зора Јованова од Пробиштип, бр. 26-244/1 од 12.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот:  

З А К Л У Ч О К 
 
1. Барањето од Зора Јованова од Пробиштип за еднократна парична помош, се прифаќа. 

 

2. Се одобруваат 3.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип. 
 

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

 
Број 26-305/12-17                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 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 27.02.2015 година, расправајќи по 
барањето на МЗ од с.Гујновци, Пробиштип, бр.26-212/1 од 09.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 
1. Советот на општина Пробиштип предлага при изработката на Планот за расчистување на речните 

корита и Елаборатот за узурпација на речните корита да се земат во предвид критичните места 
забележани во барањето;  
 

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

 
Број 26-305/12-18                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.02.2015 година                               ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                Ранко Давитков с.р. 

 
 


