
       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
       НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП                                                                                                                                                                                                        

________________________________________________________________________________________________ 

Број 32/2015           Пробиштип  01.06.2015 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.32 
одржана на ден 28.05.2015 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 

1. Заклучок за усвојување на Информацијата за заштита на шумите бр.26-681/3; 
2. Заклучок за усвојување на Информацијата за хигиенско-епидемиолошката состојба во општина 

Пробиштип во 2014 година бр.26-681/4; 
3. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на одделението 

за инспекциски работи на општина Пробиштип за 2014 година бр.26-681/5; 
4. Програма за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со 

градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина 
Пробиштип бр.26-681/6; 

5. Заклучок за барање од Игор Јакимовски, во име на станарите на зграда на улица Јаким 
Стојковски бр.30, бр.26-681/7-1; 

6. Заклучок за барање од Иницијативен одбор при манстирот Св.Пророк Илија од с.Калниште 
бр.26-681/7-2; 

7. Заклучок за барање од Драган Паунов од Злетово бр.26-681/7-3; 
8. Заклучок за барање од Иницијативен одбор за изградба на православна црква „Св.Петка“ во 

с.Стрмош бр.26-681/7-4; 
9. Заклучок за барање од Средношколска унија на град Пробиштип бр.26-681/7-5; 
10. Заклучок за барање од Александра Илиевска од Пробиштип бр.26-681/7-6; 
11. Заклучок за барање од Иницијативен одбор при месна самоуправа на населба Пробиштип бр.26-

681/7-7; 
12. Одлука за утврдување на приоритет на Проект „Изградба на водовод во с.Ратавица“  бр.26-

681/8; 
13. Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата „Изградба на водовод во 

с.Ратавица“  бр.26-681/9; 
14. Одлука за утврдување на приоритет на Проект „Реконструкција на парк во Пробиштип“  бр.26-

681/10; 
15. Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата „Реконструкција на парк во 

Пробиштип“  бр.26-681/11; 
16. Одлука за утврдување на приоритет на Проект „Доуредување на излетничко место во с.Лесново“  

бр.26-681/12; 
17. Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата „ Доуредување на излетничко место 

во с.Лесново “  бр.26-681/13; 
 

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

на општина Пробиштип. 

 

   Број 08-681/15          ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 01.06.2015 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       ПРОБИШТИП                                  Тони Тоневски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 44 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 28.05.2015 година, 
расправајќи по Информацијата за заштита на шумите бр.26-542/1 од 16.04.2015 година, го донесе следниот:  

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Информацијата за заштита на шумите 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за заштита на шумите од ЈП „Македонски шуми“, Подружница 
ШС „Осогово“ - Кочани. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Информацијата за заштита на шумите од ЈП „Македонски 
шуми“, Подружница ШС „Осогово“ - Кочани бр.26-542/1 од 16.04.2015 година. 

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

општина Пробиштип. 
 

Број 26-681/3                                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 година                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 51 став 1 а во врска со 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 28.05.2015 година, расправајќи по Информацијата за хигиенско - епидемиолошката состојба во 
општина Пробиштип за 2014 година бр.26-654/1 од 12.05.2015 година, го донесе следниот:  

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Информацијата за хигиенско-епидемиолошката состојба во општина 
Пробиштип во 2014 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за хигиенско-епидемиолошката состојба во општина 

Пробиштип во 2014 година од Ј.З.О. Центар за јавно здравје - Штип, П.Е.Пробиштип. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Информацијата за хигиенско - епидемиолошката состојба во 
општина Пробиштип во 2014 година од Ј.З.О. Центар за јавно здравје - Штип, П.Е.Пробиштип 
бр.26-654/1 од 12.05.2015 година. 

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

општина Пробиштип. 
 
 
Број 26-681/4                                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 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 28.05.2015 година, расправајќи по 
Извештајот за реализација на Програмата за работа на Одделението за инспекциски работи 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 работа на Одделението за 
инспекциски работи на општина Пробиштип за 2014 година 

  
1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за работа на Одделението за 
инспекциски работи на општина Пробиштип за 2014 година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за работа на 
Одделението за инспекциски работи на општина Пробиштип за 2014 година. 
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3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 

 
Број 26-681/5                                                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 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 28.05.2015 година, расправајќи по 
барањето на Игор Јакимовски, во име на станарите на згрда на улица Јаким Стојковски бр.30, бр.26-
688/1 од 22.05.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Игор Јакимовски, во име на станарите на згрда на улица Јаким Стојковски бр.30 во 

Пробиштип, се прифаќа  

 

2. Се одообруваат 30.000,00 денари за санација на потпорниот ѕид која вклучува: копање на земјиштето, 
рушење на стариот потпорен ѕид и изградба на нов со истите димензии кои ќе бидат исплатени на сметка 
на Советот на станарите.  

 

3. Се задолжува Советот на станари на станбената зграда на ул.„Јаким Стојковски“ бр.30 од Пробиштип да 
склучи договор за санација на потпорен ѕид со фирмата која ќе врши санација, а за доделените средства 
да поднесат Извештај до Советот на општина Пробиштип со финансиска конструкција.  
 

4. Се задолжуваат стручните служби од општина Пробиштип да вршат надзор во текот на градбата на ѕидот 
по претходно известување за почетокот на градба од страна на Советот на станари. 

 

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

 
Број 26-681/7-1                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 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 28.05.2015 година, расправајќи по 
барањето на Иницијативен Одбор при манастирот Св.Пр.Илија од с.Калниште, бр.08-470/1 од 
27.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Се укажува на Иницијативен Одбор при манастирот Св.Пр.Илија од с.Калниште, барањето да го 

докомплетира со документи согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување 
на правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/9 од 
30.04.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015), односно да достави одобрение 
за градба и предмер-пресметка за потребните градежни работи изработена од страна на овластена 
градежна фирма. 

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

 
Број 26-681/7-2                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 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 28.05.2015 година, расправајќи по 
барањето од Драган Паунов од Злетово, бр.26-679/1 од 21.05.2015 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 Драган Паунов од Злетово, за обезбедување на парични средства потребни за санација и 
заштита на канализационите цевки кои минуваат во дол во близина на дворното место на лицетот Тодор 
Гичев од Злетово, а кои се откриени и не се соодветно заштитени и постои опасност при евентуални 
поројни дождови и при надоаѓање на вода во коритото на долот да дојде до нивно значително 
оштетување, пукање или уништување на цевките, се оприфаќа. 
 

2. Се задолжува ЈКП„Никола Карев“ од Пробиштип да изврши целосна санација на цевките и заштита на 
канализационите цевки кои минуваат во долот во близина на дворното место на лицетот Тодор Гичев од 
Злетово. 

 

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

 
Број 26-681/7-3                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 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 28.05.2015 година, расправајќи по 
барањето од Иницијативниот одбор за изградба на Православна црква „Св.Петка“ во с.Стрмош, 
општина Пробиштип, бр.26-535/1 од 14.04.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го 
донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Се укажува на Иницијативниот одбор за изградба на Православна црква „Св.Петка“ во 
с.Стрмош, општина Пробиштип, барањето да го докомплетира со документи согласно Правилникот 
за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по 
барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/9 од 30.04.2015 година (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.31/2015), односно да достави одобрение за градба и предмер-пресметка за 
потребните градежни работи изработена од страна на овластена градежна фирма. 
 

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

 
Број 26-681/7-4                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 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 28.05.2015 година, расправајќи по 
барањето од Средношколската унија на град Пробиштип, бр.26-680/1 од 21.05.2015 година, а по предлог 
на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Средношколската унија на град Пробиштип, се прифаќа. 

 

2. Се одобруваат 3.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип, за организирање на средношколска 
забава. 

 

3.  Се задолжува Средношколската унија на град Пробиштип да достави фактура од местото каде ќе 
биде одржана средношколската забава за исплата на одобрените средства. 

 

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

 
Број 26-681/7-5                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 година                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                               Ранко Давитков с.р. 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.32/2015   

 

стр.5 

 

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 28.05.2015 година, расправајќи по 
барањето од Александра Илиевска од Пробиштип ул.„Х.Т.Карпош“ бр.16, бр.26-551/1 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 Александра Илиевска од Пробиштип ул.„Х.Т.Карпош“ бр.16 за еднократна парична 

помош за лекување, се прифаќа. 

 

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

 

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

 
Број 26-681/7-6                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 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 28.05.2015 година, расправајќи по 
барањето од Црковниот Одбор при Месна Самоуправа на населба Пробиштип, бр.26-701/1 од 
26.05.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Црковниот Одбор при Месна Самоуправа на населба Пробиштип за одобрување на 

финансиски средства или градежни материјали потребни за поставување на темели на црква „Св.Тројца“ 
во населба Пробиштип, се прифаќа.  
 

2. Се одобруваат 30.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип за поставување на темели на црква 
„Св.Тројца“ во населба Пробиштип.  

 

3. Средствата ќе бидат исплатени по доставувањето на одобрение за градба на црквата и по дадена 
согласност од страна на Брегалничката епархија за градба. 

 

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

 
Број 26-681/7-7                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 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.5/02) и член 21 точка 43 од Статутот на Општина Пробиштип („Службен гласник на Општина“ бр.4/2005), 
Советот на општина Пробиштип ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
за утврдување на приоритет на проект 
„Изградба на водовод во с.Ратавица“ 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот „Изградба на водовод во с.Ратавица“. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 (осум) дена по објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Пробиштип“. 
 

Број 26-681/8                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 година                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                               Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 21 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип („Службен гласник на Општина бр.4/2005“), 
Советот на општина Пробиштип ја донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

за давање согласност за намената на инвестицијата 
„Изградба на водовод во с.Ратавица“ 

 
Член 1 

 
 Со оваа одлука Советот на општина Пробиштип дава согласност за намена на инвестицијата, со цел 
реализација на проектот „Изградба на водовод во с.Ратавица“. 
 

Член 2 
 

 Оваа одлука влегува во сила 8 (осум) дена по објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Пробиштип “. 
 
Број 26-681/9                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 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.5/02) и член 21 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип („Службен гласник на Општина бр.4/2005“), 
Советот на општина Пробиштип ја донесе следната:  

 
ОДЛУКА 

за утврдување на приоритет на проект 
„Реконструкција на парк во Пробиштип“ 

 
Член 1 

 
 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот „Реконструкција на парк во Пробиштип“. 
 
 

Член 2 
 

 Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 (осум) дена по објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Пробиштип“. 
 
Број 26-681/10                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 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.5/02) и член 21 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип („Службен гласник на Општина бр.4/2005“), 
Советот на општина Пробиштип ја донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

за давање согласност за намената на инвестицијата 
„Реконструкција на парк во Пробиштип“ 

 
Член 1 

 
 Со оваа одлука Советот на општина Пробиштип дава согласност за намена на инвестицијата со цел 
реализација на проектот „Реконструкција на парк во Пробиштип“. 
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Член 2 
 

 Оваа одлука влегува во сила 8 (осум) дена по објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Пробиштип“. 
 
Број 26-681/11                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 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.5/02) и член 21 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип („Службен гласник на Општина бр.4/2005“), 
Советот на општина Пробиштип ја донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

за утврдување на приоритет на проект 
„ Доуредување на излетничко место с.Лесново“ 

 
Член 1 

 
 Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот „ Доуредување на излетничко место 
с.Лесново“. 

 
Член 2 

 
 Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 (осум) дена по објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Пробиштип“. 
 
Број 26-681/12                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 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.5/02) и член 21 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип („Службен гласник на Општина бр.4/2005“), 
Советот на општина Пробиштип ја донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

за давање согласност за намената на инвестицијата 
„Доуредување на излетничко место с.Лесново“ 

 
 

Член 1 
 

 Со оваа одлука Советот на општина Пробиштип дава согласност за намена на инвестицијата со цел 
реализација на проектот „Доуредување на излетничко место с.Лесново “. 
 

Член 2 
 

 Оваа одлука влегува во сила 8 (осум) дена по објавувањето во „Службен гласник на општина 
Пробиштип “. 
 
Број 26-681/13                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 година                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                               Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011, бр.53/11, бр.144/12, бр.137/13 и бр.163/13), Советот на општина 
Пробиштип, Градоначалникот на Општина Пробиштип предлага  на Советот да ја донесе следната  

 
ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА   

ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО 
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

 

Сп пваа Прпграма се врши дппплнуваое на Прпграмата за рабпта вп пбласта сп распплагаоетп сп градежнп земјиште вп сппственпст на Република Македпнија на ппдрачјетп 

на ппштина Прпбиштип бр.07-1095/4 пд 29.07.2011 ( Службен Гласник на ппштина Прпбиштип бр.32/2011 пд 01.08.2011гпдина, бр.07-866/5 пд 22.05.2012гпдина ( Службен Гласник 

на ппштина Прпбиштип бр.43/2012 пд 23.05.2012гпдина) бр.07-1547/8 пд 30.10.2012 гпд. (Службен гласник на Општина Прпбиштип бр.48/2012 , бр.07-1058/10 пд 26.08.2013 гпд. 

(Службен гласник на Општина Прпбиштип бр.7/2013 и  бр.07-689/11 пд 26.15.2014 гпд.и ппследната (Службен гласник на Општина Прпбиштип бр.19/2014 и тпа какп штп следи:  

 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ВО ГРАД ПРОБИШТИП  општина Пробиштип 

 
Ре-ден 

број 

Бр.на ГП Вкупна 

површина   

на  ГП   
 

М2 

Намена на земјиштето (основна 

класа) 

Намена  

на 

земјиште

то (опис) 

 

Бр.на КП во 

состав на ГП 

Повр-шина 

за градба 

м
2
 

Бруто 

разви-

ена повр-

шина 

Процент 

на изгра-

деност % 

Коефи-циент 

на искори-

стеност на 

земји-штето 

Макси-

мална 

дозво-лена 

висина м 

Катн

ост 

Почетна 

/Утврдена 

цена по м
2
 

Вкупна 

почетна/ 

Утврдена 

цена 

163.7 ГП.бр.1 204.364 

Г1-тешка и загадувачка индустрија 

и компатибилни намени  од 

основната Г2,Г3,Г4,-max49% 

Б4,Max 10% 

В2max5% 

  Д1,Д2 max30% 

 

Индустри

ски 

објекти 

 

 

КП45/1, КП45/3, 

КП 566/1 и дел 

од КП1/2, КО 

Неокази 

 

 

102.182м 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 15.0м 

  

 

 
Програмата за  дополнување  на Програмата за работа во областа со располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на  општина 

Пробиштип влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општината. 
Број 26-681/13                                                                                                                                                                 СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
28.05.2015 година                                                                                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                                                                                  Ранко Давитков с.р. 


