
       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
       НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП                                                                                                                                                                                                        

________________________________________________________________________________________________ 

Број 30/2015           Пробиштип  20.03.2015 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.30, одржана на ден 18.03.2015 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 
 

1. Завршна сметка на Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година и Финасов Извештај, бр.26-
404/3; 

2. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за 2015 
година, бр.26-404/4; 

3. Одлука за распишување на Конкурс за изработка на идејно решение за грб и знаме на општина 
Пробиштип, бр.26-404/5; 

4. Одлука за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен – обележје Саат кула 
во Пробиштип, бр.26-404/6; 

5. Програма за изведување на ученички екскурзии за учениците од трето,шесто и девето 
одделение во ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип, бр.26-404/7; 

6. Финансов Извештај за работата на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 2014 година, 
бр.26-404/8; 

7. Финансов Извештај за работата на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2014 
година, бр.26-404/9; 

8. Финансов Извештај за работата на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за 2014 година, бр.26-
404/10; 

9. Финансов Извештај за работата на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 2014 година, бр.26-
40411; 

10. Извештај за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 година, 
бр.26-404/12; 

11. Финансов Извештај на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 година, 
бр.26-404/13; 

12. Одлука за давање Согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈКП 
„Никола Карев“ од Пробиштип, бр.26-404/14; 

13. Извештај за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за приод од 01.01.2014 година до 
31.12.2014 година, бр.26-404/15; 

14. Финансов Извештајот на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за приод од 01.01.2014 година до 
31.12.2014 година, бр.26-404/16; 

15. Одлука за давање Согласност на Одлуката за утврдување на цената за собирање, транспорт и 
депонирање на комунален цврст отпад во населени места на територијата на општина 
Пробиштип (с.Ратавица, сСтрмош, с.Неокази, с.Древено и с.Добрево), бр.26-404/17; 

16. Одлуки за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко-планска 
документација за издавање на урбанистичка согласност, бр.26-404/18; 

17. Заклучоци по молби и барања, бр.26-404/19; 
18. Извештај за реализација на Програмата за изградба и одржување на локлани птаишта и улици 

за 2014  година, бр.26-404/20; 
19. Акционен план за извршување на јавни работи, бр.26-404/21. 

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

Гласник на општина Пробиштип. 

 

   Број 08-404/23                     ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 20.03.2015 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       Пробиштип                                              Тони Тоневски с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 
Р.М.”број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07 и 156/09), Советот на општина Пробиштип на  седница 
одржана на 18.03.2015 година, донесе: 

З А В Р Ш Н А   С М Е Т К А 
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА   ПРОБИШТИП  ЗА  2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Вкупниот износ  на планираните и остварените приходи и расходи во 2014 година изнесуваат:   
 

    Планирани Реализирани 
 

     Вкупни приходи 
                    

                          288.576.340 
      

                   272.867.259 

- Даночни приходи                             28.426.000  27.862.492 

- Неданочни приходи                            10.863.000 9.013.257 

- Капитални приходи                            51.832.407 63.812.884 

- Трансфери и донации                        166.854.933 157.805.218 

     Вкупни расходи                                  
 

288.576.340 
 

254.430.799 

- утврдени намени                          288.276.340 254.430.799 

- резерви                                              300.000 0 

(Дефицит) - Суфицит                                      4.063.052 

Финансирање                                                                                                                     30.600.000                    -14.373.408 

Прилив                                                    

- Домашнo задолжување              30.600.000 -14.373.408 

- Странско задолжување                 

- Депозити                    14.827.241 

Одлив (отплата на главнина)                                                             

 
Член  2 

1. Разликата меѓу приходите и расходите  на износ од 18.436.460  корегирана за износот на приливот од 
домашно задолжување од 14.373.408 денари претставува суфицит на вкупниот буџет на општината  на 
износ 4.063.052, а се состои од : 
а) Суфицит на основниот буџет 14.827.241 денари 
б) Суфицит на буџетот на наменски дотации  3.317.783 денари 
в) Суфицит на буџетот на самофинансир.активности  245.704 денари 
г) Суфицит на буџетот на сметка донации од странство 45.732 денари 
д) Прилив од Кредит вклучен во расходи -14.373.408 денари. 
 
2. Пренесено вкупно салдо на сите сметки во Буџетот на 31.12.2014  изнесува      22.394.980 денари од 
кои: 
a)  Салдо  на сметката на основниот  буџет  како разлика меѓу остварените приходи и извршените расходи 
во износ  16.808.492 денари  и се пренесува како вишок на приходи во Буџетот за 2015 година 

   б) Салдо на сметката  на наменските  дотации како разлика меѓу остварените     приходи и извршените 
расходи   во износ од    4.061.566  денари  и се пренесува како вишок на приходи во Буџетот за 2015 година 

 в) Салдо на сметката на  самофинасирачки активности како разлика меѓу остварените приходи и 
извршените расходи  во износ од 1.437 850 денари и се пренесува како   вишок на приходи во Буџетот за 
2015 година  
г) Салдо на сметката  за Донации  во износ од 87.072 денари што се пренесува како вишок на приходи во 
Буџетот за 2015 година                                

Член 3 
Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи 

по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи. 
 

Член 4 
Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година се 

искажани планираните и извршените расходи  по сметки и по ставки. 
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Член  5 
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година ќе се објави во 

“Службен гласник на општина Пробиштип“.  
 
 Број 26-404/3                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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 18.03.2015 година донесе: 
 

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

 
1.Општ дел 

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     Самофин.     Дотации     Донации      Кредити 
 
Е00   Општинска администрација 
       427110  Привремени вработувања                            - 60.000         0                  0                 0               0 
 
ЕА0   Капитални трошоци на општина 
       480110  Купување на канцелариска опрема               100.000        0                   0                 0               0 
      480140 Купување на информатичка и видео опрема   250.000       0                   0                 0                0 
 
ЈI0   Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води 
       482320  Изградба на пречистителни стан. и колек.   - 250.000       0                   0                 0                0 
          
К20   Музичко и сценско-уметничка дејност 
       427110  Привремени вработувања                             - 40.000       0                    0                0                 0                                                                          

                                                                                                   0        0                   0                 0                0 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип 
 
Број 26-404/4                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 година                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 111 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 10, став 4 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 
РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година ја донесе 
следната: 

О Д Л У К А 
за распишување на конкурс за изработка на идејно 
решение за грб и знаме на опшштина Пробиштип 

 
Член 1 

 Да се  распише Конкурс за изработка на идејно решение за грб и идејно решение за знаме на 
општина Пробиштип. 

Член 2 
 Идејните решенија за грб и знаме на општината треба да ги содржат одреден број на обележја  
согласно хералдичките правила , од следните:   

- Културно историските споменици во општината; 
- Спортско рекреативниот и туристички центар Пониква; 
- Обележја за индустријата и стопанството во општината; 
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- Обележја за природните богатства во општината; 
- Обележја од традицијата; 

Член 3 
При изработка на идејни решенија за грбот и знамето на Општината  потребно е да се имаат во 

предвид хералдичките правила за блазонирање и емблазонирање на грб односно вексиколошките правила 
за креирање знамето. 

Член 4 
Идејните решенија треба  да бидат изработени, во стилизиран  приказ, со употреба на симбол(и) чија 

што инспирација се темели на историјата, традицијата,  културните знаменитости, природните реткости, 
географските, стопанските и другите обележја на Општината. 

Член 5 
Идејното решение за грб треба да биде погодно за аплицирање на плакета, меморандум, значка, 

гравура  или друга техника на изработка на различни видови на природни и вештачки материјали. 
Член 6 

На идејните решенија за  знамето може но не мора да биде аплициран грбот на Општината, односно 
се остава слобода за начинот на кој  авторот ќе воспостави симболична врска помеѓу грбот и знамето. 

Член 7 
Идејното решение за  знамето треба да биде на формат А-4 со сооднос на страните 2:1 (или 3:2). 

Член 8 
Идејните решенија за грб и знаме треба да имаат задолжителен текстуален опис за симболиката на 

грбот и знамето. 
Член 9 

Идејните решенија треба да се разликуваат од грбовите и знамињата на другите општини,  градот 
Скопје,  Државниот Грб и знаме на РМ како и грбовите и знамињата на Странските држави, градови, 
административно единици и меѓународни здруженија. 

Член 10 
Авторите заедно со предложените идејни решенијата треба да достават Писмена изјава дека 

приложеното идејно решение е оригинално и дека е во нивна исклучива интелектуална сопственост. 
Член 11 

Авторските права на идејните решенија кои што ќе бидат избрани за најдобри според дадените 
критериумите се пренесуваат на Општина Пробиштип, начинот на пренесување и исплатата на 
предвидената награда во нето износ се регулираат со Авторски Договор, преку Авторска агенција. 

Член 12 
 Конкурсот за избор на идејно решение ќе  го спроведе Жири Комисија согласно одредбите од Законот 
за јавни набавки, формирана од тројца членови и нивни заменици кои ќе ги именува Советот на опоштината. 

Член 13 
 Комисијата  од пристигнатите трудови по објавниот конкурс утврдува предлог за грб и предлог за 
знаме на општината и ги доставува до Советот на општината на усвојување. 

Член 14 
 За идејното решение за грб и за идејното решение за знаме на општината кои ќе бидат утврдени и 
прифатени со Одлука од Советот на општината,  се доделува награда во  износ од по 20.000,00 денари. 

Член 15 
 Одлуката за утврдување на грб и знаме на општината е составен дел на Статутот на општината. 

Член 16 
 Одлуката стапува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-404/5                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 година                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 1, став 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 18.03.2015 година ја донесе следната:  

 
ОДЛУКА 

за подигање, чување, одржување, заштита и користење на 
на спомен-обележје Саат кула во Пробиштип 
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Член 1 
 Со оваа одлука се утврдува поставување, чување, одржување, заштита и користење на спомен-
обележје Саат кула во Пробиштип. 

Член  2 
 Саат кулата во  Пробиштип ќе се постави на градскиот плоштад „Свети Гаврил Лесновски“, на 
локација утврдена согласно важечките прописи од областа на урбанизмот.  

Член 3 
 Саат кулата на Градскиот плоштад во Пробиштип  ќе биде поставена како спомен обележје на градот 
Пробиштип.   

Член 4 
 Саат кулата ќе биде изработена согласно техничката документација,  со висина од 12,5 м.   

Член 5 
 Изградбата на саат кулата ќе се обезбеди од донација, а поставувањето на механичката опрема 
(часовник) дигитален и аналоген ќе се обезбеди  со средства од Буџетот на општина Пробиштип.  

Член 6 
 Чувањето, одржувањето, заштита и користење на Саат кулата ќе биде обврска  на општина 
Пробиштип.  

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

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

Член 10 
 На изградената Саат кула  во негова непосредна околина не може да се преземаат дејствија со кои 
може да се наруши нејзиниот интегритетот  без предходна согласност на Советот на општината. 

Член 11 
 Оваа одлука стапува во сила осум дена од  донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на 
општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/6                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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 18.03.2015 година, 
постапувајќи по Барањето поднесено од ООУ„Браќа Миладиновци“ од Пробиштип бр.03-172/1 од 06.03.2015 
година, наш бр.26-379/1 од 06.03.2015 година, ја даде следната: 
 

С О Г Л А С Н О С Т  
За Програмата за екскурзии за учениците од трето,шесто и деветто одделение од ООУ „Браќа 

Миладиновци“ - Пробиштип 
 

Член 1  
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Програмата за екскурзии со учениците од трето, шесто и девето 
одделение од ООУ „Браќа Миладиновци“ - Пробиштип. 
 

Член 2 
 Составен дел на оваа Согласност е Барањето бр.03-172/1 од 06.03.2015 година и Програмата на ООУ 
„Браќа Миладиновци“ од Пробиштип бр.08-170/1 од 06.03.2015 година, наш бр.26-379/1 од 06.03.2015 година. 
 

Член 3 
 Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/7                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 година                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                         Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, 
разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Браќа Миладиновци“ 
од Пробиштип за 2014 година, бр.05-109/1 од 17.02.2015 година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на  ООУ „Браќа 

Миладиновци“ од Пробиштип за 2014 година 
 

Член 1 
Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Браќа 

Миладиновци“ од Пробиштип за 2014 година. 
Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на 
ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 2014 година бр.05-109/1 од 17.02.2015 година 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/8                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 година                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, 
разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ „Наум Наумовски - 
Борче“ од Пробиштип за 2014 година, бр.05-60/1 од 23.02.2015 година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на  СОУ „Наум 

Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2014 година 
 

Член 1 
Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ „Наум Наумовски 

- Борче“ од Пробиштип за 2014 година. 
Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ 
„Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2014 година бр.05-60/1 од 23.02.2015 година 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/9                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 година                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, 
разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Никола Карев“ од 
Пробиштип за 2014 година бр.01-58/1 и бр.01-58/1 од 17.02.2015 година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на  ООУ„Никола 

Карев“ од Пробиштип за 2014 година 
 

Член 1 
Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Никола Карев“ од 

Пробиштип за 2014 година. 
 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.30/2015   

 

стр.7 

 

Член 2 
Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на 

ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за 2014 година бр.01-58/1 и бр.01-58/1 од 17.02.2015 година 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/10                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 година                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, 
разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од 
Пробиштип за 2014 година, бр.01-47/1 и бр.10-49/1 од 10.02.2015 година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на  ЈОУ ДГ 

„Гоце Делчев“ од Пробиштип за 2014 година 
 

Член 1 
Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ 

од Пробиштип за 2014 година. 
Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈОУ 
ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 2014 година бр.01-47/1 и бр.10-49/1 од 10.02.2015 година 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/11                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 година                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, 
разгледувајќи го Извештајот за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 
година, бр.01-65/1 од 02.03.2015 година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Извештајот за работа на  ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип 

за 2014 година 
 

Член 1 
Се усвојува Извештајот за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 

година. 
Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од 
Пробиштип за 2014 година бр.01-65/1 од 02.03.2015 година. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/12                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 година                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, 
разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ Дом на култура 
„Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 година, бр.01-64/1 од 09.03.2015 година ја донесе следната: 
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О Д Л У К А 
за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на  ОУ Дом на 

култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 година 
 

Член 1 
Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ Дом на култура 

„Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 година. 
Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ 
Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 година бр.01-64/1 од 09.03.2015 година 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/13                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 година                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) член 21, став 1, точка 31 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, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 41/14) Советот на општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по Одлуката за измена и дополнување на 
Статутот на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип, бр.02-204/1 од 04.03.2015 година, ја донесе следната : 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Никола Карев“ 
од Пробиштип 

 
Член 1 

 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Никола Карев“ 
од Пробиштип. 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука е Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Никола 
Карев“ од Пробиштип, усвоена од Управниот одбор на јавното претпријатие бр.02-204/1 од 04.03.2015 
година. 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-404/14                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 година                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став, 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002), член 21, став 1, точка 31 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, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 41/14) Советот на општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ од 
Пробиштип за 2014 година бр.01-191/1 од 27.02.2015 година, ја донесе следната : 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип  

за 2014 година 
 

Член 1 
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 2014 
година. 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 2014 
година бр.01-191/1 од 27.02.2015 година, усвоен со Одлука на Управниот одбор на јавното претпријатие 
бр.02-203/1 од 04.03.2015 година. 
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Член 3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-404/15                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 година                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) член 21, став 1, точка 31 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, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 41/14) Советот на општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по Финансискиот извештајот со завршна сметка на 
ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип, за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014 година бр.05-182/1 од 24.02.2015 
година, ја донесе следната : 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансискиот извештај со завршна сметка  на  

ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014 година 
 

Член 1 
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај со завршна сметка на ЈКП „Никола Карев“ од 
Пробиштип за перидот од 01.01.2014 до 31.12.2014 година. 
 

Член 2 
 Составен дел на оваа одлука е Финансискиот извештај со завршна сметка на ЈКП „Никола Карев“ од 
Пробиштип за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014 година бр.05-182/1 од 24.02.2015 година, усвоен со 
Одлука на Управниот одбор на јавното претпријатие бр.02-208/1 од 04.03.2015 година. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-404/16                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 година                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) член 21, став 1, точка 31 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, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 41/14) Советот на општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по Одлуката за утврдување на цената за 
собирање, транспорт и депонирање на комунален цврст отпад во населени места на територијата на 
општина Пробиштип (с.Ратавица, с.Стрмош, с.Неокази, с.Древено и с.Добрево) на ЈКП „Никола Карев“ од 
Пробиштип, бр.02-206/1 од 04.03.2015 година, ја донесе следната : 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за собирање, транспорт и 
депонирање на комунален цврст отпад во населени места на територијата на општина 

Пробиштип (с.Ратавица, с.Стрмош, с.Неокази, с.Древено и с.Добрево) 
 

Член 1 
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за утврдување на цената за собирање, транспорт и 
депонирање на комунален цврст отпад во населени места на територијата на општина Пробиштип 
(с.Ратавица, с.Стрмош, с.Неокази, с.Древено и с.Добрево). 
 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука е Одлуката за утврдување на цената за собирање, транспорт и 
депонирање на комунален цврст отпад во населени места на територијата на општина Пробиштип 
(с.Ратавица, с.Стрмош, с.Неокази, с.Древено и с.Добрево), усвоена од Управниот одбор на јавното 
претпријатие бр.02-206/1 од 04.03.2015 година. 
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Член 3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-404/17                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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.1104/4, м.в.Забел, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на Александар 
Ефремов, со адреса на живеење на  ул.,,9-ти Мај,, бр.7  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 Александар Ефремов  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 26-404/18-1                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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.40, м.в.Таирица, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на Стојан Карев, со 
адреса на живеење на  ул.,,Миро Барага,, бр.204  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 Стојан Карев  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. 
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Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/18-2                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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.1120/27, м.в.Забел, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на Драги Младенов, 
со адреса на живеење на  ул.,,Кочо Рацин,, бр.60  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 Драги Младенов  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 26-404/18-3                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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.401/11, м.в.Чукарка, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на Анета 
Ристовска, со адреса на живеење на  ул.,,Кочо Рацин,, бр.171  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 Анета Ристовска  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. 
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Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/18-4                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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.4827/2, м.в.Друмишица, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на Страхил 
Василев, со адреса на живеење на  ул.,,Кочо Рацин,, б.б  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 Страхил Василев  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 26-404/18-5                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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 18.03.2015 година, расправајќи по 
барањето на МЗ на Село-населба Пробиштип, бр.26-367/1 од 04.03.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Се задолжува градоначалникот на општина Пробиштип да изврши геодетска проверка (мерење) 

на улицата наведена во барањето и на КП која се наведува дека е узурпирана од страна на 
физичко лице, а се води како култура река  
 

2. Доколку се констатира узурпација да се поведе постапка од надлежните институции (Оделението 
за инспекциски надзор) или пред народниот правобранител се со цел да се изнајде соодветно 
решение за да се реши проблемот на засеганатите жители од оваа улица. 
 

3. Да се достави Извештај за постапеното 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 26-404/19-1                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 година                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                             Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по 
барањето на станарите на зграда 7 и 9 од ул.„Јоаким Крчовски“ во Пробиштип, бр.26-368/1 од 
04.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Доколку со ДУП е предвидена  улица, општина Пробиштип согласно  Програмата за изградба и 

одржување  на улици и патишта да пронајде начин да го реши проблемот (со тампонирање или со 
асфалтитрање).  
 

2. Во решавањето на проблемот да се вклучат и станарите/барателите. 
 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/19-2                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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 18.03.2015 година, расправајќи по 
барањето од Васка Георгиевска од Пробиштип, бр.26-381/1 од 09.03.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Општина Пробиштип ги има исполнето сите обврски согласно Законите во Република Македонија во врска 

со вашиот случај.  
 

2. Советот на општина Пробиштип нема надлежност за вработување во општинските институции.  
 

3. Доколку имате потреба од еднократна парична помош, Ве молиме да ја донесете соодветната 
документација предвидена со Правилникот и доколку ги исполнувате условите, истата ќе Ви биде 
одобрена.  

 
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/19-3                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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 18.03.2015 година, расправајќи по 
барањето од Државен музичко балетски училишен центар – „Илија Николовски – Луј“ од Скопје, бр.08-
353/1 од 02.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Државен музичко балетски училишен центар – „Илија Николовски – Луј“ од Скопје за 

финансиски средства за патни трошоци за патување во Словенија, 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 26-404/19-4                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 година                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                   Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по 
барањето од НВО за развој на туризам „Туристичка иднина“ од Пробиштип, бр.26-303/3 од 02.03.2015 
година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Советот дава Препорака до одделението за урбанизам на општина Пробиштип да се предвиде 

велосипедски патеки на оваа локација со донесувањето на новиот ДУП се со цел да можат истите и да се 
реализираат со вакви Проекти   
 

2. Доколку се предвидат со ДУП, Советот ќе може да дава препораки на вакви Проекти кои секако се во 
интерес на развојот на туризмот во нашата општина.  

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/19-5                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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 18.03.2015 година, расправајќи по 
барањето од Игорче Велков од с.Долно Барбарево, Пробиштип, бр.08-75/1 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 Игорче Велков од с.Долно Барбарево, 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 26-404/19-6                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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 18.03.2015 година, расправајќи по 
барањето од МЗ Дренак, бр.26-275/1 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. Комисијата за молби и барања на претходната седница на Совет има донесено Заклучок за патот 
наведен во барањето, бр.26-305/12-12 од 27.02.2015 година  
 

2. Се задолжуваат службите да ја проверат состојбата на просторот околу селската чешма и доколку е 
потребна санација или изградба на нова да се предвиди во Програмите за 2016 година.  

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/19-7                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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 18.03.2015 година, расправајќи по 
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барањето од Павловски Ванчо од Злетово, бр.08-161/1 од 30.01.2015 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Павловски Ванчо од Злетово за надомест за издавање на стихозбирка, се препраќа до 
одделението за јавни дејности во општина Пробиштип.  
 

2. Доколку има средства предвидени со Програмата за финансиска помош на локални автори за издавање 
на книги, барањето да биде одобрено во рамки на можностите на Општината. 
 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/19-8                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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 18.03.2015 година, расправајќи по 
барањето од Суљо Мустафов од Пробиштип, бр.26-370/1 од 04.03.2015 година, а по предлог на Комисијата 
за молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Суљо Мустафов 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 26-404/19-9                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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 18.03.2015 година, расправајќи по 
барањето од Здружение на граѓани „Трипатанци“ од Трипатанци, бр.26-415/1 од 13.03.2015 година, а по 
предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Советот дава поддршка на иницијативата на Здружението на граѓани „Трипатанци“ од Трипатанци. 

 

2. Водоснабдителниот систем во с.Трипатанци се предава на стопанисување на ЈКП „Никола Карев“ – 
Пробиштип. 

 

3. Се задолжува ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип да ги преземе сите потребни мерки за преземање  на 
водоснабдителниот систем во с.Трипатанци од Здружението на граѓани „Трипатанци“ и МЗ Трипатанци 
кои досега стопанисуваа со истиот. 

 
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/19-10                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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 18.03.2015 година, расправајќи по 
барањето од КУД „Злетовски рудар“ од Пробиштип, бр.26-416/1 од 13.03.2015 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. Барањето од КУД „Злетовски рудар“ од Пробиштип за набавка на 20 пара опинци за потребите на 
друштвото, се прифаќа. 

 

2. Се одобруваат 24.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/19-11                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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 18.03.2015 година, расправајќи по 
барањето од Станимир Димов од Пробиштип, бр.26-419/1 од 16.03.2015 година, а по предлог на Комисијата 
за молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Станимир Димов 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 26-404/19-12                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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 18.03.2015 година, расправајќи по 
барањето од МЗ Бучиште, бр.26-374/1 од 05.03.2015 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 по извршените проверки на документацијата утврди дека проблемите со 
каналите констатирани со Записник, се решени и потврдени со писмо од ЈП ХС „Злетовица“ од 
Пробиштип кое е доставено до општина Пробиштип  
 

2. Доколку се работи за чистење на други канали Ве замолуваме да ги прецизирате точно за кои се работи и 
ако е во надлежност на Советот ќе донесеме соодветен Заклучок.  

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/19-13                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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 18.03.2015 година, расправајќи по 
барањето од Ноје Велковски од Злетово, бр.26-422/1 од 16.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Согласно донесената Oдлука за комунален ред од страна на советото на Општина Пробиштип, Злетово 
како населено место не е опфатено со Oдлуката што значи дека е дозволено чување на животни во 
Злетово. 
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2. Од тие причини согласно и образложението дадено од страна на барателот дека чувањето на овци му е 
единствена дејност од која егзистира, Советот апелира до Комуналниот инспектор да го преиспита 
донесеното Решение и да го пролонгира рокот на дислокација на стадото за период од две години во кој 
период барателот ќе биде обврзан да го дислоцира стадото надвор од населеното место Злетово.  

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/19-14                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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 18.03.2015 година, расправајќи по 
барањето од Иван и Јулија Пешовски од Пробиштип, бр.26-424/1 од 16.03.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Иван и Јулија Пешовски од Пробиштип за финансиска подршка за учество на Скопскиот 

маратон, се прифаќа. 

 

2. Се одобруваат 5.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-404/19-15                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 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) и член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип 
бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по 
Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици во општина 
Пробиштип за 2014 година го донесе следниот: 
  

З А К Л У Ч О К 
За усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 

изградба и одржување на локални патишта и улици 
во општина Пробиштип за 2014 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на локални 

патишта и улици во општина Пробиштип за 2014 година. 
 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување 

на локални патишта и улици во општина Пробиштип за 2014 година.  
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 
 
Број 26-404/20                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 година                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                      Ранко Давитков с.р. 

 
Врз основа на член 83 и 84 од Законот за втаботување и осигурување во случај на невработеност 

(Сл. Весник на РМ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 
161/2008, 50/10, 88/10, 51/11 и 11/2012)112/2014 , Програмата за изградба и одржување на општински 
патишта и улици и Програмата за одржување на хигиената на јавните сообраќајни површини во општина 
Пробиштип за 2015 година, на предлог на Градпоначалникот на општина Пробиштип,  Советот на општина 
Пробиштип на седницата што се одржи на ден 18.03.2015 година го донесе следниот:  
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АКЦИОНЕН ПЛАН 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ 
 

Со цел извршување на работи за одржување и заштита на животната средина и природата, како и 
одржување и обновување на јавната инфраструктура, работи кои се од јавен интерес, во согласност со член 
84 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, општина Пробиштип ги предвидува 
следните програмски активности за извршување на јавни работи: 

Чистење на банкини, патни канали и патниот појас на локалната патна мрежа во општина Пробиштип 
Според динамиката на работа ќе се реализира следново: 
1. Paten pravec Probi{tip - Ratavica (kastrewe na vegetacija , ~istewe na nanosi od zemja i pesok) 

2. Paten pravec - ul. Miro Baraga (~istewe na nanosi od zemja, kastrewe na vegetacija) 

3. Paten pravec, Zletovo – s.Lesnovo - s.Dreveno - s.Dobrevo (kastrewe na vegetacija, ~istewe na 

nanosi od zemja) 
4. ul.Miro Baraga ( raskrsnica kon s. Strmo[, do Barbarevsko maalo) (kastrewe na vegetacija , 

~istewe na nanosi od zemja i pesok) 
5. Kalni{te-pateka (Otstranuvawe na vegetacija - ~istewe na nanosi od zemja i ~istewe na zemja 

pokraj patot ) 

6. Paten pravec, Probi{tip-s. Dobrevo  (kastrewe na vegetacija, ~istewe na nanosi od zemja) 
7. Paten pravec, Zletovo - Ratavica (kastrewe na vegetacija, ~istewe na nanosi od zemja) 

8. Paten pravec, Probi[tip-s. Pleenci (kastrewe na vegetacija, ~istewe na nanosi od zemja) 
9. Paten pravec, Zletovo - s.Tursko rudar - s.[talkovica (kastrewe na vegetacija, ~istewe na 

nanosi od zemja) 
10. ul. Todor Aleksandrov, ul. Dame Gruev, ul.Nada Mihajlova ul.Jakim Stojkovski (kastrewe na 

vegetacija, ~istewe na nanosi od zemja, kosewe na treva pokraj patot) 
11. Paten pravec, Probi[tip-s. Марчино (kastrewe na vegetacija, ~istewe na nanosi od zemja) 
12.  Paten pravec, с.Лезово-с.Трооло (kastrewe na vegetacija, ~istewe na nanosi od zemja) 
Kako partner u~esnik vo realizacijata na ovoj proekt ke bide vklu~eno JKP 'Nikola Karev" - Probi[tip. 

Ova javno pretprijatie se gri`i za vodosnabduvawe, ~istewe i iznesuvawe na smet, odr`uvawe na javno 
prometni povr[ini vo op[tina Probi[tip i istoto e osnovano od strana na Sovetot na op[tina Probi[tip. 
Ulogata na partnerot vo ovoj proekt e da gi realizira predvidenite aktivnosti vo sorabotka so aplikantot i da 
dava celosna tehni~ka logistika vo realizacijata na predvidenite aktivnosti. 

 
OBEZBEDUVAWE NA FINANSISKI SREDSTVA 

 
Za izvr[uvawe na navedenite programski aktivnosti vo vkupna vrednost od  730.000,00 denari, 

Organizatorot na javni raboti Op[tina Probi[tip, ]e u~estvuva so finansiski sredstva za alat i oprema, 
tro[oci za gorivo, HTZ oprema i drug siten potro[en materijal. 

Finansiski sredstva za nadomestocite za anga`iranite 15 (петнаесет) nevraboteni lica ]e bidat 
obezbedeni od sredstvata na Buxetot na op[tina Probi[tip, stavka Dogovorni uslugi, po dogovor za delo. Vo 
zavisnost od dinamikata na izveduvaweto na rabotite, ]e bidat anga`irani   најмногу 15 (петнаесет) nevraboteni  
lica za period od најмногу 6 meseci, во зависност од потребата за работа, со скратено работно време. 

 
KALKULACIJA NA POTREBNI SREDSTVA ZA IZVR{UVAWE NA PREDVIDENI JAVNI RABOTI 

 
Tro[oci - Materijalni 
1. Nabavka na alat za rabota (lopati, kopa~i, sekiri, za[titni eleci, rakavici) 
1.1 Lopati           10 X 370 den =3.700 den 
1.2 Kopa~i           10 X 460 den.=4.600 den 
1.3  Sekiri                                      4  X 800 den.=3.200 den   
1.4 Za[titni eleci                20 X 100 den.=2.000 den   
1.5 Rakavici                                 20 X 100 den.=2.000 den   
1.6        Gorivo(5.000 denari /mes x 6 meseci)=30.000den       
1.7        Nabavka na trimer                                       =27.450 den                                                                                                                       
Vkupno:                                                                                =73.000den 
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Tro[oci-Rabotna raka 
2.           Anga`irawe na  15 (петнаесет) nevraboteni  lica 
2.1         Plata-(15 lu\e X 6 meseci X 6.000 den)                       = 540.000 den. 
2.2         Personalen danok-15 lu\e X 6 meseci X 667 den    =   60.030 den. 
2.3         Осигуруваое вп случај на несреќа при рабпта и 
               Прпфесипналнп забплуваое15 луде х 6 месеци  
                Х 633 ден.                                                                                =   56.970 ден. 
Vkupno:                                                                                                               =657.000 den. 
 
Vkupno potrebni sredstva za realizacija na planot = 730.000 den        
 
Potrebnite sredstva za realizacija na ovoj akcionen plan i isplata na anga`iranite 
nevraboteni lica vo vkupna vrednost od 730.000 denari ]e se isplatat od Buxetot na 
op[tina Probi[tip за 2015 година (stavka други dogovorni uslugi),           
 
Програмата стапува во сила со донесувањето.                                                                                         
 
 
Број 26-404/20                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
18.03.2015 година                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                          Ранко Давитков с.р.  

 
 
 
 


