
       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
       НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП                                                                                                                                                                                                        

________________________________________________________________________________________________ 

Број 31/2015           Пробиштип  05.05.2015 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.31 
одржана на ден 30.04.2015 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 

1. Заклучок за усвојување на Годишен Извештај за работењето на Центарот за развој на Источен 
плански регион за 2014 година и Годишен финансиски извештај за 2014 година 26-570/3; 

2. Заклучок за усвојување на Годишен Извештај за спроведување на Програмата за развој на 
Источниот регион 2009-2014 за 2014 година 26-570/4; 

3. Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип 
за период од 01.01.2015 година до 31.03.2015 година 26-570/5; 

4. Одлука за краткорочно домашно задолжување на општината Пробиштип во рамки на проектот 
Кредити за финансирање на општините во РМ за реализација на проекти од ИПА компонента 26-
570/6; 

5. Одлуки за еднократен отпис на долг за комунална такса за користење и одржување на јавно 
осветление 26-570/7; 

6. Правилник за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна 
парична помош по барања доставени до општина Пробиштип 26-570/8; 

7. Одлука за подршка на Проект „Енергетски ефикасна градинка, пријател на природата“26-570/9; 
8. Одлука за изменување и дополнување на Акциониот план за извршување на јавни работи 26-

570/10; 
9. Одлука за определени средства за непотполна експропријација во Буџетот на општина 

Пробиштип за изградба на доводен цевковод Злетово-Ратавица 26-570/11; 
10. Одлука за определени средства за непотполна експропријација во Буџетот на општина 

Пробиштип за изградба на крак од водоводна линија на ул. Јаким Стојковски во Пробиштип 26-
570/12; 

11. Иницијатива за поведување постапка за непотполна експропријација од Друштвото „Италиан 
Мацедониан Повер Генератион“ – Скопје 26-570/13; 

12. Одлука за формирање на жири комисија за избор на идејно решение за грб и знаме на општина 
Пробиштип 26-570/14; 

13. Решенија за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ 
од Пробиштип 26-570/15-(1-2); 

14. Решенија за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ЈКП „Никола Карев“ од 
Пробиштип 26-570/16-(1-2); 

15. Решенија за разрешување и именување на членови на Надзорен одбор на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ 
од Пробиштип 26-570/17-(1-2); 

16. Одлуки за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко-планска 
документација за издавање на урбанистичка согласност 26-570/18-(1-6); 

17. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко 
планирање на општина Пробиштип за 2014 година 26-570/19; 

18. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на 
градежното земјиште на територијата на општина Пробиштип за 2014 година 26-570/20; 

19. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување 
на улично осветлување на територијата на општина Пробиштип за 2014 година 26-570/21; 

20. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спроведување на 
активностите на спортските друштва за 2014 година 26-570/22; 

21. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на 
празници, манифестации и настани во општина Пробиштип за 2014 година 26-570/23; 

22. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална заштита 
за 2014 година 26-570/24; 



23. Заклучок за усвојување на Извештајот од реализирани активности согласно Акциониот план за 
работа на Комисијата за еднакви можности за 2014 година 26-570/25; 

24. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализираните активности од страна на Општинскиот 
совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2014 година 26-
570/26; 

25. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на активностите во областа на заштитата 
и спасувањето за 2014 година 26-570/27; 

26. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за јавно здравје и 
спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2014 година 
26-570/28; 

27. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност 
на општина Пробиштип за 2014 година и Годишен план за енергетска ефикасност за 2015 година 
26-570/29; 

28. Заклучоци од молби и барања 26-570/30. 
 

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

на општина Пробиштип. 

 

   Број 08-570/32          ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 30.04.2015 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       ПРОБИШТИП                                  Тони Тоневски 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), а во врска со член 45 од Законот за рамномерен регионален развој (Службен Весник на 
РМ бр.63/07, 187/13 и 43/14), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.04.2015 година, 
расправајќи по Извештајот за работењето на Центарот за развој на  Источниот плански регион за 2014 година и 
Годишниот финансиски извештај за 2014 година, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување на Извештајот за работењето на Центарот за развој на  

Источнен плански регион за 2014 година и  
Годишниот финансиски извештај за 2014 година 

 
1. Се усвојува Извештајот за работењето на Центарот за развој на Источниот плански регион за 2014 година и 
Годишниот финасиски извештај за 2014 година усвоен од Советот за развој на Источен плански регион со 
Одлука бр.0201-84/1 од 13.03.2015 година. 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за работењето и Годишниот финасиски извештај на Центарот за 
развој на Источниот плански регион за 2014 година. 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-570/3                                             СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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), а во врска со член 45 од Законот за рамномерен регионален развој (Службен Весник на РМ бр.63/07, 
187/13 и 43/14), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.04.2015 година, расправајќи по 
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источно планскиот регион 2009-2014 за 2014 
година, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување на Годишниот Извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источниот 

плански регион 2009-2014 зa 2014 година 
1. Се усвојува Годишниот Извештај за спроведувањето на Програмата за развој  на Источниот плански регион 
2009-2014 за 2014 година, усвоен од Советот за развој на Источно плански регион со Одлука бр.0201-35/1 од 
30.01.2015 година .  
2. Составен дел на овој Заклучок е Годишниот Извештај за спроведувањето на Програмата за развој на 
Источниот плански регион 2009-2014 за 2014 година. 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 

 
Број 26-570/4                                             СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Пробиштип                                     Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 32, став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.Весник 
на РМ бр.61/2004, 96/04, 67/07 и 156/09 и 47/11), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 
ден 30.04.2015 година, ја донесе следната : 

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

периодот од 01.01.2015 година до 30.03.2015 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за периодот од 
01.01.2015 година до 30.03.2015 година. 

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

Член 3 
 Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-570/5                                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 20 од Законот за финансирање  на единиците  на локалната самоуправа 
(Сл.Весник на РМ бр.61/04,96/04, 67/07, 156/09  и 47/11) член 4 од Законот за јавен долг (Сл.Весник на РМ 
бр.62/05, 88/09 и  139/14) и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), Советот на 
општина Пробиштип на седницата одржана на 30.04.2015 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за краткорочно домашно задолжување на општината Пробиштип во рамки на проектот „Кредити 

за финансирање на општините во РМ за реализација на проекти од ИПА компонента“  
 

Член 1 
Со оваа одлука  се уредува краткорочно задолжување на општина Пробиштип, кое ќе се оствари со 

домашно задолжување на Општината кај  некоја комерцијална банка со најповолни услови за кредитирање. 
 

Член 2 
Целта на задолжувањето е реализација на проектот „Подобрување на енергетската ефикасност во 

прекуграничниот регион – Проенергија“, кој го реализира ЈОУ Детска градинка „Гоце Делчев“ од Пробиштип, 
во рамките на Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија - 
IPA Cross - Border Programme, CCI Number 2007CB16IPO007 на Европската Унија, во партнерство со 
Детската градинка „Снежанка“ од општина Гоце Делчев од Република Бугарија. 

 
Член 3 

 Задолжувањето ќе се врши под следните услови: 
- Износ за задолжување: 44.000 евра во денарска противвредност 
- Рок на отплата: 12 месеци 

Член 4 
Банката кај која ќе се задолжи општина Пробиштип ќе биде избарна во постапка согласно Законот за 

јавните набавки.  
Член 5 

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

Број 26-570/6                                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 15, став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните (Службен 
Весник на РМ бр. 114/2014),  а во врска со Одлуката за еднократен отпис на долг бр.10-6808/120 од 
31.10.2014 година од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на 
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граѓаните при Министерството за труд и социјална политика, Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 30.04.2015 година ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
за еднократен отпис на долг за комунална такса 
за користење и одржување на јавно осветлување 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се врши едократен отпис на долг на лицето Данило Солтиров од Пробиштип со 
броило бр.007894614 во вкупен износ од 4.001,00 денари на име долг за комунална такса за користење и 
одржување на јавно осветлување. 

Член 2 
 Одлуката се доставува до ЕВН Македонија и истата преставува основ за отпис на долгот. 
 

Член 3 
 Одлуката стапува во сила со донесувањето и истата ќе се објави во Службен Гласник на општина 
Пробиштип.  
 
Број 26-570/7-1                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 15, став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните (Службен 
Весник на РМ бр. 114/2014),  а во врска со Одлуката за еднократен отпис на долг бр.10-6808/120 од 
31.10.2014 година од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на 
граѓаните при Министерството за труд и социјална политика, Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 30.04.2015 година ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
за еднократен отпис на долг за комунална такса 
за користење и одржување на јавно осветлување 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се врши едократен отпис на долг на лицето Ванчо Петров од Пробиштип со броило 
бр.007924709  во вкупен износ од 988,00 денари на име долг за комунална такса за користење и одржување 
на јавно осветлување. 

Член 2 
 Одлуката се доставува до ЕВН Македонија и истата преставува основ за отпис на долгот. 
 

Член 3 
 Одлуката стапува во сила со донесувањето и истата ќе се објави во Службен Гласник на општина 
Пробиштип.  
 
Број 26-570/7-2                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 15, став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните (Службен 
Весник на РМ бр. 114/2014),  а во врска со Одлуката за еднократен отпис на  долг бр.10-6808/120 од 
31.10.2014 година од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на 
граѓаните при Министерството за труд и социјална политика, Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 30.04.2015 година ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
за еднократен отпис на долг за комунална такса 
за користење и одржување на јавно осветлување 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се врши едократен отпис на долг на лицето Богданчо Ангелов од Пробиштип со 
броило бр.007889887 во вкупен износ од 1.120,00 денари на име долг за комунална такса за користење и 
одржување на јавно осветлување. 

Член 2 
 Одлуката се доставува до ЕВН Македонија и истата преставува основ за отпис на долгот. 
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Член 3 
 Одлуката стапува во сила со донесувањето и истата ќе се објави во Службен Гласник на општина 
Пробиштип.  
 
Број 26-570/7-3                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 15, став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните (Службен 
Весник на РМ бр. 114/2014),  а во врска со Одлуката за еднократен отпис на долг бр.10-6808/120 од 
31.10.2014 година од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на 
граѓаните при Министерството за труд и социјална политика, Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 30.04.2015 година ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
за еднократен отпис на долг за комунална такса 
за користење и одржување на јавно осветлување 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се врши едократен отпис на долг на лицето Гоце Величковски од Пробиштип со 
броило бр.007919789 во вкупен износ од 1.008,00 денари  на име долг за комунална такса за користење и 
одржување на јавно осветлување. 

Член 2 
 Одлуката се доставува до ЕВН Македонија и истата преставува основ за отпис на долгот. 
 

Член 3 
 Одлуката стапува во сила со донесувањето и истата ќе се објави во Службен Гласник на општина 
Пробиштип.  
 
Број 26-570/7-4                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 15, став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните (Службен 
Весник на РМ бр. 114/2014),  а во врска со Одлуката за еднократен отпис на долг бр.10-6808/120 од 
31.10.2014 година од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на 
граѓаните при Министерството за труд и социјална политика, Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 30.04.2015 година ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
за еднократен отпис на долг за комунална такса 
за користење и одржување на јавно осветлување 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се врши едократен отпис на долг на лицето Јаким Максимов од Пробиштип  со 
броило бр.007897642 во вкупен износ од 336,00 денари на име долг за комунална такса за користење и 
одржување на јавно осветлување. 

Член 2 
 Одлуката се доставува до ЕВН Македонија и истата преставува основ за отпис на долгот. 
 

Член 3 
 Одлуката стапува во сила со донесувањето и истата ќе се објави во Службен Гласник на општина 
Пробиштип.  
 
Број 26-570/7-5                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 15, став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните (Службен 
Весник на РМ бр. 114/2014),  а во врска со Одлуката за еднократен отпис на долг бр.10-6808/120 од 
31.10.2014 година од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на 
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граѓаните при Министерството за труд и социјална политика, Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 30.04.2015 година ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
за еднократен отпис на долг за комунална такса 
за користење и одржување на јавно осветлување 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се врши едократен отпис на долг на лицето Гоце Младеновски од Пробиштип со 
броило бр.007892110 во вкупен износ од 1.958,00 денари на име долг за комунална такса за користење и 
одржување на јавно осветлување. 

Член 2 
 Одлуката се доставува до ЕВН Македонија и истата преставува основ за отпис на долгот. 
 

Член 3 
 Одлуката стапува во сила со донесувањето и истата ќе се објави во Службен Гласник на општина 
Пробиштип.  
 
Број 26-570/7-6                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 15, став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните (Службен 
Весник на РМ бр. 114/2014),  а во врска со Одлуката за еднократен отпис на долг бр.10-6808/120 од 
31.10.2014 година од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на 
граѓаните при Министерството за труд и социјална политика, Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 30.04.2015 година ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
за еднократен отпис на долг за комунална такса 
за користење и одржување на јавно осветлување 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се врши едократен отпис на долг на лицето Љупчо Стојанов од Пробиштип со 
броило бр. 007904263 во вкупен износ од 3.883,00 денари  на име долг за комунална такса за користење и 
одржување на јавно осветлување. 

Член 2 
 Одлуката се доставува до ЕВН Македонија и истата преставува основ за отпис на долгот. 
 

Член 3 
 Одлуката стапува во сила со донесувањето и истата ќе се објави во Службен Гласник на општина 
Пробиштип.  
 
Број 26-570/7-7                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 15, став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните (Службен 
Весник на РМ бр. 114/2014),  а во врска со Одлуката за еднократен отпис на долг бр.10-6808/120 од 
31.10.2014 година од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на 
граѓаните при Министерството за труд и социјална политика, Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 30.04.2015 година ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
за еднократен отпис на долг за комунална такса 
за користење и одржување на јавно осветлување 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се врши едократен отпис на долг на лицето Венцо Тодосовски од Пробиштип со 
броило бр.007900256 во вкупен износ од 480,00 денари на име долг за комунална такса за користење и 
одржување на јавно осветлување. 

Член 2 
 Одлуката се доставува до ЕВН Македонија и истата преставува основ за отпис на долгот. 
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Член 3 
 Одлуката стапува во сила со донесувањето и истата ќе се објави во Службен Гласник на општина 
Пробиштип.  
 
Број 26-570/7-8                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 15, став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните (Службен 
Весник на РМ бр. 114/2014),  а во врска со Одлуката за еднократен отпис на долг бр.10-6808/120 од 
31.10.2014 година од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на 
граѓаните при Министерството за труд и социјална политика, Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 30.04.2015 година ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
за еднократен отпис на долг за комунална такса 
за користење и одржување на јавно осветлување 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се врши едократен отпис на долг на лицето Лазо Ефремов од с.Пишица, 
Пробиштип со броило бр.007909067 во вкупен износ од 2.920,00 денари на име долг за комунална такса за 
користење и одржување на јавно осветлување. 

Член 2 
 Одлуката се доставува до ЕВН Македонија и истата преставува основ за отпис на долгот. 
 

Член 3 
 Одлуката стапува во сила со донесувањето и истата ќе се објави во Службен Гласник на општина 
Пробиштип.  
 
Број 26-570/7-9                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 15, став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните (Службен 
Весник на РМ бр. 114/2014),  а во врска со Одлуката за еднократен отпис на долг бр.10-6808/120 од 
31.10.2014 година од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на 
граѓаните при Министерството за труд и социјална политика, Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 30.04.2015 година ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
за еднократен отпис на долг за комунална такса 
за користење и одржување на јавно осветлување 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се врши едократен отпис на долг на лицето Злате Петровски од Злетово, 
Пробиштип со броило бр.007898388 во вкупен износ од 236,00 денари на име долг за комунална такса за 
користење и одржување на јавно осветлување. 

Член 2 
 Одлуката се доставува до ЕВН Македонија и истата преставува основ за отпис на долгот. 
 

Член 3 
 Одлуката стапува во сила со донесувањето и истата ќе се објави во Службен Гласник на општина 
Пробиштип.  
 
Број 26-570/7-10                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 15, став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните (Службен 
Весник на РМ бр. 114/2014),  а во врска со Одлуката за еднократен отпис на долг бр.10-6808/120 од 
31.10.2014 година од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на 
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граѓаните при Министерството за труд и социјална политика, Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 30.04.2015 година ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
за еднократен отпис на долг за комунална такса 
за користење и одржување на јавно осветлување 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се врши едократен отпис на долг на лицето Бранко Ангелов од Пробиштип со 
броило бр.007891126 во вкупен износ од 2.999,00 денари на име долг за комунална такса за користење и 
одржување на јавно осветлување. 

Член 2 
 Одлуката се доставува до ЕВН Македонија и истата преставува основ за отпис на долгот. 
 

Член 3 
 Одлуката стапува во сила со донесувањето и истата ќе се објави во Службен Гласник на општина 
Пробиштип.  
 
Број 26-570/7-11                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 15, став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните (Службен 
Весник на РМ бр. 114/2014),  а во врска со Одлуката за еднократен отпис на долг бр.10-6808/120 од 
31.10.2014 година од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на 
граѓаните при Министерството за труд и социјална политика, Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 30.04.2015 година ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
за еднократен отпис на долг за комунална такса 
за користење и одржување на јавно осветлување 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се врши едократен отпис на долг на лицето Миле Тодоровски од Пробиштип со 
броило бр.100107328 во вкупен износ од 2.524,00 денари на име долг за комунална такса за користење и 
одржување на јавно осветление. 

Член 2 
 Одлуката се доставува до ЕВН Македонија и истата преставува основ за отпис на долгот. 
 

Член 3 
 Одлуката стапува во сила со донесувањето и истата ќе се објави во Службен Гласник на општина 
Пробиштип.  
 
Број 26-570/7-12                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 
5/2002) и член 48 од Статутот на општина Пробиштип (Службен гласник на општина Пробиштип бр. 4/2005), 
Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.04.2015година го донесе следниот: 

П Р А В И Л Н И К 
за условите ,критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош 

по барања поднесени до општина Пробиштип 
 

Член 1 
Со овој Правилник се утврдува начинот и висината на финансиската помош која се одобрува од 

Советот на општина Пробиштип по барање од граѓани на општина Пробиштип ,здружанија ,друштва ,МЗ и 
други баратели. 

Член 2 
Подносители на барањето можат да бидат: Месни заедници, Здруженија на граѓани, Иницијативни 

одбори,Спортски клубови ,Спортисти ,лица зафатени од елементарни непогоди, болни лица, лица со телесна 
попреченост, лица изложени на социјален ризик, корисници на социјална помош , самохрани 
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родители,поранешни и сегашни членови на Советот во случај на болест или смрт и други баратели кои ќе 
поднесат барање согласно условите и критериумите предвидени со овој правилник. 

 
Член 3 

Во дадената табела подолу се утврдува категоријата на барателите,условите кои треба да ги 
исполнат,потребната документација која треба да ја достават и се утврдува висината на средствата: 

Категорија Услови Потребна документација Висина на 
парична помош 

Месни 
самоуправи 

Изградба на 
инфраструктурни објекти 
со помал обем,други 
потреби на ЛС 
 Да не се опфатени по 
некоја од програмите на 
Општина Пробиштип 

Барање со конкретни објаснувања од МС 
со потпис 

До 30.000,00 
денари 

Месни 
самоуправи 

Изградба на 
инфраструктурни објекти 
и други реални потреби 
на жителите со поголем 
обем кои тангираат 
поголем број на жители 
Да не се опфатени по 
некоја од програмите на 
Општина Пробиштип 

Барање со потпис од МС заедно со 
пресметка на реалните трошоци 
потпишано од овластена фирма  

До 60.000,00 
денари 

Иницијативни 
одбори, 

Заеднички интерес на 
одредена целна група на 
граѓани, Да не се 
опфатени по некоја од 
програмите на Општина 
Пробиштип 
 

Барање со потписи од иницијаторите со 
предмер пресметка доколку се работи за 
изградба на некој објект потпишано од 
овластена фирма,доколку се работи за 
друг вид на барање исто така да се 
достави точна пресметка 

До 30.000,00 
денари 

Здрженија на 
граѓани 

Заеднички интерес на 
одредена целна група на 
граѓани Да не се 
опфатени по некоја од 
програмите на Општина 
Пробиштип 

Барање со потписи од легитимен 
застапник на здружението со предмер 
пресметка доколку се работи за изградба 
на некој објект потпишано од овластена 
фирма,доколку се рабори за друг вид на 
барање исто така да се достави точна 
пресметка 

До 30.000,00 
денари 

Спортски 
клубови 

На територија на 
Општина Пробиштип кои 
се натпреваруваат во 
лига систем, 
 Да не се опфатени по 
некоја од програмите на 
Општина Пробиштип 

Да се опише конкретно потребата и 
важноста на барањето,доколку носи 
финансиски издатоци да се прецизираат 
трошоците 

До 30.000,00 
денари 

Талентирани 
спортисти 

Натпревари од државен 
и меѓународен карактер 
Да не се опфатени по 
некоја од програмите на 
Општина Пробиштип 

Барање со опис на потребите и 
пресметка на финанските трошоци 

До 30.000,00 
денари 

Талентирани 
ученици и 
студенти 

Натпревари од државен 
и меѓународен карактер, 
Да не се опфатени по 
некоја од програмите на 
Општина Пробиштип 

Барање со опис на потребите и 
пресметка на финанските трошоци, 
-потврда за редовен ученик или студент  

До 30.000,00 
денари 

Лица зафатени 
со елементарни 

непогоди 

Со елементарни 
непогоди да се зафатени 
објекти за домување и 
деловни објекти 

По поднесено барање и процена од 
страна на овластена Комисија на 
општината и по усвојување на Збирниот 
извештај за проценети штети од страна 
на Советот на Општина Пробиштип 

Нјмногу до 15% 
од вредноста на 
штетите,но не 
поголема од 

20.000,00 денари 
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Лекување од 
разни болести 
,вградување на 

стентови, 
оперативни 

зафати  на лица 
од разни 
болести 

Месечни примања на 
фамилијата да не се 
поголеми од миналната 
нето плата во РМ  
 

Барање со опис и прилог: 
-Медицинска 
документација(специјалистички упати, 
наоди од специјалист,извештај за 
историјат на болеста,отпусни листи, 
медицински потврди од соодветни 
здравствени установи за подолготрајно 
болничко лекување и слично) 
-потврди за уплатена партиципација за 
лекување или лекарства 
-фискални сметки,  
-потврди за лични примања на секој член 
од семејството, 
-потврда за имотна состојба од УЈП за 
претходната година , 
 -потврда од Центар за социјални работи 
дали е корисник на социјална помош 
-потврди од Агенција за вработување 

До 30.000,00 
денари 

Лица со телесна 
попреченост  

 

Месечни примања на 
фамилијата да не се 
поголеми од миналната 
нето плата во РМ  
Набавка на помошни 
ортопедски помагала 
или лекување 
 

Барање со опис и прилог: 
-Медицинска 
документација(специјалистички упати, 
наоди од специјалист,извештај за 
историјат на болеста,отпусни листи, 
медицински потврди од соодветни 
здравствени установи за подолготрајно 
болничко лекување и слично) 
-потврди за уплатена партиципација за 
лекување или лекарства 
-фискални сметки,  
-потврди за лични примања на секој член 
од семејството, 
-потврда за имотна состојба од УЈП за 
претходната година , 
 -потврда од Центар за социјални работи 
дали е корисник на социјална помош 
-потврди од Агенција за вработување 

Од 3.000,00 до 
10.000,00 денари 

Лица изложени 
на социјален 

ризик 
 

Месечни примања на 
фамилијата да не се 
поголеми од миналната 
нето плата во РМ  
 

Барање со прилог: 
-потврди за лични примања на секој член 
од семејството, 
-потврда за имотна состојба од УЈП за 
претходната година , 
 -потврда од Центар за социјални работи 
дали е корисник на социјална помош 
-потврди од Агенција за вработување 
 

Од 2.000.00 
денари до 

5.000,00 денари 

Лица корисници 
на социјална 

помош 

Самохрани 
родители 

Поранешни и 
актуелни 

советници од 
Општина 

Пробиштип 

Болест или смрт 
  
 

Барање со прилог: 
-Медицинска документација или 
посмртница 

Најмногу до 
износ на два 
паушала за 

Советници на 
Општина 

Пробиштип 

 
Член 4 

Средствата за финансиска помош по предог на Комисијата за молби и барања ги одобрува Советот на 
општина Пробиштип.  

Член 5 
За барања  кои се од итна природа  се овластува Градоначалникот на општината да одлучува по 

барањата во рамките на Износите утврдени со овој Правилник од Програмата на Градоначалникот на 
општина Пробиштип.  
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Член 6 
 Парична помош по напред наведените основи граѓаните можат да користат  само еднаш во годината.  
 

Член 7 
Доколку не се исполнети условите од овој правилник Советот донесува одлука со која се отфрла 

поднесеното барањето. 
Член 8 

Овој Правилник влегува во сила осум дена од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Член 9 
 Со стапувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за финансиска помош по 
барање на социјално загрозени лица од Комисијата за молби и барања при Советот на општина Пробиштип 
бр. 07-571/16 од 30.04.2013. година. 
 
Број 26-570/8                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 
5/2002), член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.04.2015 година  ја 
донесе следната: 

О Д Л У К А 
За подршка на проектот „Енергетски ефикасна градинка, пријател на природата“, во рамки на Повикот 

распишан од страна на Програма за зачувување на природата, реф.бр 01/2015 
 

Член 1 
Со оваа Одлука општина Пробиштип дава подршка на проектот „Енергетски ефикасна градинка, 

пријател на природата“, во рамки на Повикот за предлози на општините од Брегалничкиот слив, реф.бр. 
01/2015, кој се однесува на замена на прозорци и врати во објект Срничка, во склоп на Детската градинка 
Гоце Делчев - Пробиштип. 

Член 2 
Средствата за реализација на проектот „Енергетски ефикасна градинка, пријател на природатата“ 

ќе се обезбедат од Швајцарската Агенција за развој и соработка - SDC во висина од 700.000 денари, додека 
општината ќе учествува со сопствено учество од 350.000 денари. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-570/9                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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, Советот на општина Пробиштип на седницата што се одржи на ден 30.04.2015 
година ги донесе следните:  

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ 

 
 Се врши изменување и дополнување на Акциониот план за извршување на јавни работи на 
територијата на општина Пробиштип за 2015 година, донесен од Советот на општина Пробиштип бр.26-
404/21 од 18.03.2015 година, објавен во Службен Гласник на општина Пробиштип бр.30/2015. 
 
 За извршување на програмските активности потребно е ангажирање на дополнителни 5 работници за 
период од најмногу 6 месеци, со скратено работно време.  
 За ангажирање на дополнителни 5 работници потребно е зафаќање на дополнителни средства од 
Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година во вкупна висина од 219.000 денари.   
  
 Акциониот план се менува само во делот на трошоците за работна рака и истиот ќе гласи:  
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2.           Ангажирање на  20 (дваесет) невработени  лица 
2.1         Плата (20 луѓе х 6 месеци х 6.000 ден)                                   = 720.000 ден. 
2.2         Персонален данок (20 луѓе х  6 месеци х  667 ден)      =   80.040 ден. 
2.3         Осигурување во случај на несреќа при работа и 
               професионално заболување (20 луѓе х 6 месеци  
                Х 633 ден)                                                                              =   75.960 ден. 
 
   Вкупно средства за    ангажирање  
          на 20 невработени лица                                                              = 876.000 ден. 
 
 Вкупниот износ на средства потребни за реализација на акцискиот план за 2015 година за набавка на 
материјали и за трошоци за работна рака  изнесува 949.000,00 денари. 
 
Број 26-570/10                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа  на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ  
бр.5/2002) , член 21,  став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип   и член 26, став 1, точка 6  од 
Законот за експропријација (Службен весник на општина Пробиштип  бр.95/12, 131/12,24/13 и 27/14), Советот  
на општина Пробиштип  наседницата одржана на ден 30.04.2015 година ја  донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
за определени средства за непотполна експропријација  во Буџетот на општина Пробиштип 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се определуваат средства за непотполна експропријација, односно за 
воспоставување на комунална службеност на градежно неизградено земјиште на имот на физички лица, во 
површина која ќе се утврди со Геодетски елаборат за посебни намени - непотполна експропријација, а за 
изградба на  Доводен цевковод Злетово-Ратавица и тоа по 20 денари од м

2
 на имотот на кој ке биде 

воспоставена службеноста. 
Средствата за експропријација се резервирани во буџетската  програма ЕА – Капитални трошоци на 

општина Пробиштип за 2015 година  на контото 
 485420 - Надомест за одземен имот – 400.000 денари. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила осум дена од  објавување во Службен гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-570/11                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

 
Врз основа  на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ  

бр.5/2002) , член 21,  став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип   и член 26, став 1, точка 6  од 
Законот за експропријација (Службен весник на општина Пробиштип  бр.95/12, 131/12,24/13 и 27/14), Советот  
на општина Пробиштип  наседницата одржана на ден 30.04.2015 година ја  донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
за определени средства за непотполна експропријација  во Буџетот на општина Пробиштип 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се определуваат средства за непотполна експропријација , односно за 
воспоставување на комунална службеност на градежно неизградено земјиште на имот на физички лица, во 
површина која ке се утврди со Геодетски елаборат за посебни намени -  непотполна експропријација,  а за 
изградба на  крак од водоводна линија на улица „Јаким Стојковски“ во Пробиштип  и тоа по 20 денари од м

2
 

на имотот на кој ке биде воспоставена службеноста. 
Средствата за експропријација се резервирани во буџетската  програма ЕА – Капитални трошоци на 

општина Пробиштип за 2015 година  на контото 
 485420- Надомест за одземен имот – 400.000 денари. 
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Член 2 
Одлуката влегува во сила осум дена од  објавување во Службен гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-570/12                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М. 
бр.5/2002), член 21, став 1, точка 44 од Статутот на Општина Пробиштип (Службен Гласник на Општина 
Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 7, став 2 и член 22, став 4 од Законот за експропријација 
(Сл.весник на Р.М. бр.95/2012, 131/2012,24/2013 и 27/2014), Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 30.04.2015 година расправајќи по Иницијативата бр.17-565/1 од 21.04.2015 година, 
поднесена од Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги - ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН 
ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН доо Скопје,  го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за прифаќање на Иницијативата за поведување на постапка за непотполна експропријација 
(комунална-техничка службеност) од  

ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН доо Скопје 
 

1. СЕ ПРИФАЌА Иницијативата за поведување на постапка за непотполна експропријација (комунална-
техничка службеност) поднесена од ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН доо Скопје, за 
изградба на објект од јавен интерес - изградба  на цевовод за потребите на малата хидроцентала,  
бр.17-565/1 од 21.04.2015 година. 
 

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

 
Број 26-570/13                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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) и Одлуката на Советот на општина Пробиштип бр.26-404/5 од 18.03.2015 година (Службен 
Гласник бр.30/15), Советот на општината Пробиштип на седницата одржана на ден 30.04.2015 година го 
донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
за формирање на жири-комисија за избор на идејно 

решение за грб и знаме на општина Пробиштип 
 

Член 1 
 За членови на жири-комисијата за избор на идејно решение за грб и знаме на општина Пробиштип се 
именуваат: 

1. Игор Манасов - Советник во Советот на општина Пробиштип; 
2. Стојанче Зафиров - Советник во Советот на општина Пробиштип; 
3. Јован Јоновски – Претседател на хералдичко друштво на Македонија; 
4. Дејан Николовски – Дипломиран професор по историја; 
5. Марио Милосов – Советник во Советот на малди на општина Пробиштип; 
6. Радослав Илиевски – Општина Пробиштип; 
7. Љубинка Јованчева 

Член 2 
 За заменици членови на жири-комисијата за избор на идејно решение за грб и знаме на општина 
Пробиштип се именуваат: 

1. Марјан Митевски - Советник во Советот на општина Пробиштип; 
2. Маргарета Ангеловиќ- Советник во Советот на општина Пробиштип; 
3. Горан Ефремов - Советник во Советот на општина Пробиштип; 
4. Благој Величковски – Дипломиран професор по историја; 
5. Слободан Димитровски – Ликовен уметник; 
6. Јованка Данева – Општина Пробиштип; 
7. Бобан Стојмировски – Општина Пробиштип. 
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Член 3 
 Мандатот на членовите и замениците трае до завршување на постапката и избор на идејно решение 
за грб и знаме на општина Пробиштип. 
 

Член 4 

 Решението стапува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип. 

 

Број 26-570/14                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 5 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 28 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 114, став 8 и 13 од Законот за заштита на децата (Службен Весник 
на РМ бр.23/2013), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.04.2015 година, а по 
предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го донесе следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
За разрешување на член во Управниот Одбор на  

ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип 
 

1. Од Управниот Одбор на Јавната општинска установа - Детска градинка „Гоце Делчев“ од 
Пробиштип се разрешува членот: 
 

  -Олгица Пејчиновска 
 
2. Решението влегува во сила од денот на  објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 

Број 26-570/15-1                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 5 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 28 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 114, став 8 и 13 од Законот за заштита на децата (Службен Весник 
на РМ бр.23/2013), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.04.2015 година, а по 
предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го донесе следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За именување на член во Управниот Одбор на  
ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип 

 

1. Во Управниот Одбор на Јавната општинска установа  - Детска градинка „Гоце Делчев“ од 
Пробиштип се именува членот: 
 

- Катерина Витанова – дипломиран криминолог 
 

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

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

 
Број 26-570/15-2                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 5 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002) член 21, став 1, точка 28 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 17 од Законот за јавни претпријатија (Службен Весник на РМ 
бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 
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ден 30.04.2015 година, а по предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е  
за разрешување членови од Управниот одбор на Јавното комунално претпријатие „Никола Карев“ 

од Пробиштип 
 

1. Од Управниот Одбор на Јавното комунално претпријатие „Никола Карев“ од Пробиштип се 
разрешуваат членовите: 

    -Александар Јорданов - дипл. електро инжинер 
-Дејан Михајловски - дипл.рударски инжинер; 
-Зоран Станковиќ - биотехнолог 
-Кирчо Арсов - економист 
-Драгана Паскова - дипл.професор по албански јазик; 
-Марика Јаневска - дипл.професор по одд.настава. 
 

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

Број 26-570/16-1                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 5 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002) член 21, став 1, точка 28 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 17 од Законот за јавни претпријатија (Службен Весник на РМ 
бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 
ден 30.04.2015 година, а по предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го донесе 
следното:  

Р Е Ш Е Н И Е  
за именување членови во Управниот одбор на Јавното комунално 

Претпријатие ,,Никола Карев,, Пробиштип 
 

1. Во Управниот Одбор на Јавното комунално претпријатие „Никола Карев“ од Пробиштип се 
именуваат членовите: 

    -Влатко Јордановски - дипл. Професор по одд.настава 
-Горан Панов - дипл.шумарски инжинер 
-Митко Ѓорѓиевски – дипл. Професоор по биологија и хемија 
-Ивана Ѓорѓиева – дипл. криминолог 
-Ратка Михајлова - дипл.професор по физика; 
-Катерина Досева - дипл.технолог 

 
2. Мандатот на именуваните членоиви изнесува 4 (четири) години. 

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

 
Број 26-570/16-2                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 5 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 28 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 131, став 2 од Законот за заштита на децата (Службен Весник на 
РМ бр.23/2013), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.04.2015 година, а по 
предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го донесе следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
За разрешување на член од Одбор за надзор  во 

ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип 
 

1. Од Одборот за надзор на Јавната општинска установа -  Детска градинка „Гоце Делчев“ од 

Пробиштип се разрешува членот: 

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

Број 26-570/17-1                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 5 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 28 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 131, став 2 и 3 од Законот за заштита на децата (Службен Весник 
на РМ бр.23/2013), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.04.2015 година, а по 
предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го донесе следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За именување на член од Одбор за надзор  во 
ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип 

 

1. Од Одборот за надзор на Јавната општинска установа -  Детска градинка „Гоце Делчев“ од 
Пробиштип се именува членот: 
 

- Антонио Крстевски – м-р по правни науки 
 

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

3. Решението влегува во сила од денот на  објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-570/17-2                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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.918/1, м.в., Илица, КО Злетово, Општина Пробиштип, изграден од страна на Горан Панчов, со 
адреса на живеење на  ул.,,Лесновска,, бр.бб  од Злетово.  

 
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  
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 26-570/18-1                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник 

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

Пробиштип” бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната: 
О Д Л У К А 

за вклопување на бесправно изграден објект во  идна урбанистичко-планска документација за 
издавање на урбанистичка согласност  

 
Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација 
ќе го вклопи  бесправно изградениот објект од локално значење – помошен објект, изграден на дел од 
КП.бр.132/6 и КП.бр.4674, м.в., Рамниште, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на 
Драги Младеновски, со адреса на живеење на  ул.,,Миро Барага,, бр.13  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 Младеновски  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 26-570/18-2                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 oпштина 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.659/1, м.в., Град, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на Душан Чедомир 
Цекиќ, со адреса на живеење на  ул.,,Народен Фронд,, бр.25  од Скопје.  
 

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 
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 26-570/18-3                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник 

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

Пробиштип” бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната: 
 

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

издавање на урбанистичка согласност  
 

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

ќе го вклопи  бесправно изградениот објект од локално значење - помошен објект, изграден на дел од 
КП.бр.1717/1 и КП.бр.1715/1, м.в., Камењар, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на 
Јовица Митев, со адреса на живеење на  ул. „ЈНА“ бр.16  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 Јовица Митев  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 26-570/18-4                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 - деловен објект, изграден на дел од 
КП.бр.6/7, м.в. Село, КО Злетово, Општина Пробиштип, изграден од страна на Јордан Милосов, со 
адреса на живеење на  ул.,,Маршал Тито,, бр.216  од Злетово.  
 

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  
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 26-570/18-5                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. весник 
на РМ бр.23/11, 54/11 и 155/12) и член 15 од Статутот на oпштина Пробиштип (Сл.гласник на oпштина 
Пробиштип бр.6/2006), Советот на oпштина 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 oпштина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација 

ќе го вклопи  бесправно изградениот објект од локално значење - деловен објект, изграден на дел од КП 
бр.125 и КП бр.1800, м.в. Град, КО Пробиштип, општина Пробиштип, изграден од страна на Миле 
Митрев, со адреса на живеење на  улица „Миро Барага“ бр.20  од Пробиштип.  
 

Член 2 
Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден на земјиште на кое 

е предвидена изградба на сообраќајна инфраструктура. Бесправниот објект се наоѓа во планскиот опфат и не 
се наоѓа во потенцијално  нестабилна зона а земјиштето на кое е изграден објектот е  во сопственост  на 
лицето Миле Митрев  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 26-570/18-6                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на 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 урбанистичко планирање на 

општина Пробиштип за 2014 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на општина 

Пробиштип за 2014 година. 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање 

на општина Пробиштип за 2014 година. 

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

Број 26-570/19                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2014 година на подрачјето 
на општина Пробиштип, го донесе следниот:  

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште за 

2014 година на општина Пробиштип 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на општина Пробиштип за 2014 година. 
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2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на општина Пробиштип за 2014 година. 
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 

 
Број 26-570/20                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на уличното осветлување 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 уличното 

осветлување во општина Пробиштип за 2014 година 
 

1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на уличното 
осветлување на подрачјето на општина Пробиштип за 2014 година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување 
на уличното осветлување на подрачјето на општина Пробиштип за 2014 година. 
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-570/21                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 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 30.04.2015 година, 
расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за спроведување на активностите на спортските 
друштва во 2014 година на општина Пробиштип, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спроведување на 
активностите на спортските друштва во 2014 година на општина Пробиштип 

 
1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за спроведување на активностите 

на спортските друштва во 2014 година на општина Пробиштип. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на програмата за спроведување 
на активностите на спортските друштва на подрачјето на општина Пробиштип за 2014 година. 

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

општина Пробиштип. 
 

Број 26-570/22                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 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 30.04.2015 година, 
расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на празници, манифестации и 
настани 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 одбележување на празници, 
манифестации и настани во општина Пробиштип за 2014 година 
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1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на празници, 
манифестации и настани во општина Пробиштип за 2014 година. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на програмата за одбележување 
на празници, манифестации и настани во општина Пробиштип за 2014 година. 

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

општина Пробиштип. 
 
Број 26-570/23                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 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 30.04.2015 година, 
расправајќи по Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална заштита во општина Пробиштип 
за 2014 година, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална заштита во 

општина Пробиштип за 2014 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална заштита во 
општина Пробиштип за 2014 година. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална 
заштита во општина Пробиштип за 2014 година. 

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

општина Пробиштип. 
 
Број 26-570/24                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 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 30.04.2015 година, 
расправајќи по Извештајот за реализација на Акциониот план за работа на комисијата за еднакви можности 
во општина Пробиштип за 2014 година го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

zа усвојување на Извештајот за реализација на Акциониот план за работа на комисијата за 
еднакви можности во општина Пробиштипза 2014 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Акциониот план за работа на комисијата за 

еднакви можности во општина Пробиштип за 2014 година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Акциониот план за работа на 
комисијата за еднакви можности во општина Пробиштип за 2014 година. 
 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 
општина Пробиштип. 
 
Број 26-570/25                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
Извештајот за реализирани активности од страна на Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на 
патиштата на општина Пробиштип за 2014 година, го донесе следниот: 
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З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализирани активности од страна на Општинскиот 
Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2014 година 

 
1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот реализирани активности од страна на Општинскиот Совет за 

безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2014 година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот реализирани активности од страна на 
Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2014 година. 

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

Пробиштип. 
 

Број 26-570/26                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 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 30.04.2015 година, 
расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за активности во областа на заштитата и 
спасувањето во општина Пробиштип во 2014 година, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите во областа на 
заштитата и спасувањето во општина Пробиштип во 2014 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за активностите во областа на 

заштитата и спасувањето во општина Пробиштип во 2014 година. 
 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на програмата за активностите во 

областа на заштитата и спасувањето во општина Пробиштип во 2014 година. 
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 

општина Пробиштип. 
 
Број 26-570/27                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
Извештајот за реализација на Програмата за јавно здравје и спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести на 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 јавно здравје и спроведување 

на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина Пробиштип за 2014 
година 

 
1.      СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за јавно здравје и спроведување на 

општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина Пробиштип за 2014 година. 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за јавно здравје и 

спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина Пробиштип за 
2014 година. 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-570/28                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на општина Пробиштип за 2014 година и 
Годишниот план за енергетска ефикасност за 2015 година, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на 
општина Пробиштип за 2014 година и Годишен план за енергетска ефикасност за 2015 година 

 
1.       СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на општина 

Пробиштип за 2014 година и Годишниот план за енергетска ефикасност за 2015 година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за енергетска 
ефикасност на општина Пробиштип за 2014 година и Годишниот план за енергетска ефикасност за 2015 
година. 

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

Пробиштип. 
 
Број 26-570/29                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
барањето на Славјанка Митева, бр.26-581/1 од 23.04.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и 
барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Славјанка Митева од с.Кундино, Пробиштип за еднократна парична помош и финансиски 
средства за набавка на мебел, се одбива поради некомплетна документација приложена кон истото, а 
која е предвидена со Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на 
еднократна парична помош по барања доставени до општина Пробиштип бр.07-571/16 од 30.04.2013 
година.  
 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-570/30-1                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
барањето на Розета Тушевска од с.Ратавица, Пробиштип, бр.26-582/1 од 23.04.2015 година, а по предлог 
на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:  

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Розета Тушевска од с.Ратавица, Пробиштип за вработување во државна институција, се 
одбива бидејќи Советот на општина Пробиштип не е надлежен за вработување во државните 
институции. 
 

2. Барателот се препраќа во Агенцијата за вработување на Република Македонија за да ги следи мерките за 
вработување од Владата на Република Македонија.  

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-570/30-2                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.31/2015   

 

стр.24 

 

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 30.04.2015 година, расправајќи по 
барањето од Иљо Тодосов од Злетово, бр.26-583/1 од 23.04.2015 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Иљо Тодосов од Злетово, ул.Маршал Тито бр.109 за еднократна парична помош, се 
одбива бидејќи не ги исполнува критериумите предвидени со Правилникот за условите, критериумите и 
начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања доставени до општина 
Пробиштип бр.07-571/16 од 30.04.2013 година.  
 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-570/30-3                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
барањето од МПЦ ОА Брегалничка православна епархија, бр.26-592/1 од 27.04.2015 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 Брегалничка православна епархија за ослободување од надомест за улично 

осветлување на црквите кои се наоѓаат во селските населени места во општина Пробиштип, се одбива, 
бидејќи е спротивно на Законот за комунални такси и Одлуката на Советот на општина Пробиштип за 
ослободување од комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување бр.07-927/8 од 
03.10.2007 година и 07-697/6 од 30.06.2010 година. 
 

2. Во прилог се доставуваат Одлуките на Совеотот на општина Пробиштип кои се однесуваат на овој дел и 
доколку се исполнети условите за ослободување од оваа такса за некои од верските објекти Ве 
замолуваме да доставите повторно Барање во кое точно ќе биде прецизирано за кои верски објекти се 
бара ослободување. 

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-570/30-4                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
барањето од Љупчо Ангелов, бр.26-560/1 од 20.04.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и 
барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Љупчо Ангелов од Пробиштип, ул.Доне Божинов бр.9 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 26-570/30-5                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
барањето од Ѓене Петров од Злетово, бр.26-550/1 од 20.04.2015 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 барање го потврдува Заклучокот донесен на претходната седница на Советот 
бидејќи согласно донесената Oдлука за комунален ред од страна на советотот на општина Пробиштип, 
Злетово како населено место не е опфатено со Oдлуката, што значи дека е дозволено чување на животни 
во Злетово. 
 

2. Во самиот заклучок е наведено дека иако Злетово не е опфатено со Одлуката за комунален ред сепак се 
даде рок од 2 години за да лицето Ноје Велековски го дислоцира стадото надвор од Злетово.  

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-570/30-6                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
барањето од станарите од стамбена зграда на ул.Јаким Стојковски бр.30, бр.26-450/1 од 24.03.2015 
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 со оглед на приложените фотографии констатира оштетувањата на 

потпорниот ѕид, настанати од поројните дождови.  
 

2. Се замолуваат барателите да направат предмер-пресметка за санација на потпорниот ѕид и повторно да 
поднесат барање до Комисијата за молби и барања кое би било одобрено и општина Пробиштип би 
учествувала со дел од средствата за санација на потпорниот ѕид.  

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

Број 26-570/30-7                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
барањето од Спиро Тасевски од Злетово, бр.26-537/1 од 15.04.2015 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Спиро Тасевски од Злетово, за поврзување на пекарата на колекторот во Злетово, се 
одбива, бидејќи секундарните приклучоци во колекторот  се на товар на корисниците.  
 

2. Се укажува на барателот да во најкус можен рок се приклучи на колекторот за да не си предизвика 
несакани последици и трошоци по основ на санкции.  
 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-570/30-8                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
барањето од Слободан Георгиев од Пробиштип, бр.26-515/1 од 06.04.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Слободан Георгиев од Пробиштип, ул.Доне Божинов бр.1 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 26-570/30-9                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
барањето од Гате Стефанов и Павле Атанасов од с.Петршино, Пробиштип, бр.26-4801 од 30.03.2015 
година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Гате Стефанов и Павле Атанасов од с.Петршино, Пробиштип за утврдување на штета од 

елементарна непогода – град, се препраќа до Комисијата за проценка на штета од елементарни 
непогоди при општина Пробиштип да го одговори барањето и одговорот да го достави до барателите и 
Советот на општина Пробиштип. 

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

Број 26-570/30-10                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
барањето од Максимов Доце од Пробиштип, бр.26-451/1 од 24.03.2015 година, а по предлог на Комисијата 
за молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Максимов Доце од Пробиштип, ул.11 Октомври бр.23/14 за еднократна парична помош, 
се прифаќа. 

 

2. Се одобруваат 2.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  

 

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

Број 26-570/30-11                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 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 30.04.2015 година, расправајќи по 
барањето од жителите на населемите места кои се наоѓаат по течението на Злетовска Река, од мв 
Глобица до с.Гујновци, бр.26-549/1 од 20.04.2015 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 жителите на населемите места кои се наоѓаат по течението на Злетовска Река, од мв 
Глобица до с.Гујновци за трајно решавање на зафатот на јазот, се прифаќа.  

 

2. Да се обезбедат средства за градежна механизација во висина од највеќе 30.000 денари се со цел 
реашавање на зафатот во МВ Глобица.. 
 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-570/30-12                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.04.2015 година                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                                      Ранко Давитков с.р. 

 
 
 
 
 
 


