
       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
       НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП                                                                                                                                                                                                        

________________________________________________________________________________________________ 

Број 33/2015           Пробиштип  26.06.2015 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.33 одржана на ден 23.06.2015 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 
 
 

1. Одлука за проширување и изменување на распоредот на средствата на Буџетот на општина 
Пробиштип бр.26-764/3-1; 

2. Одлука за проширување и изменување на распоредот на средствата на Буџетот на општина 
Пробиштип бр.26-764/3-2; 

3. Одлука за проширување и изменување на распоредот на средствата на Буџетот на општина 
Пробиштип бр.26-764/3-3; 

4. Одлука за урврдување на надоместок за издавање на простор и издавање на тезги по повод 
одржувањето на манифестацијата „Probistip summer festival“ – 2015 бр.26-764/4; 

5. Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во општина Пробиштип 
за време на одржување на манифестацијата „Probistip summer festival“ – 2015 бр.26-764/5; 

6. Одлука за давање на согласност на Финансискиот Извештај на ЈКП „Никола Карев“ од 
Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 31.03.2015 година бр.26-764/6; 

7. Заклучок за усвојување на Елаборатот за проценка на штети од елементарна непогода – град на 
подрачјето на општина Пробиштип на 28.04.2015 година бр.26-764/7-1; 

8. Заклучок за усвојување на Елаборатот за проценка на штети од елементарна непогода – град на 
подрачјето на општина Пробиштип на 19.05.2015 година бр.26-764/7-2; 

9. Заклучок по барање од Иницијативен одбор при манастирот Св.Пророк Илија од с.Калниште 
бр.26-764/8-1; 

10. Заклучок по барање од група граѓани од улица Јаким Стојковски од Пробиштип бр.26-764/8-2; 
11. Заклучок по барање од Димче Миленков од Пробиштип бр.26-764/8-3; 
12. Заклучок по барање од Гоце Младеновски од с.Добрево бр.26-764/8-4; 
13. Заклучок по барање од Здружение за заштита, помош и унапредување на статусот на 

маргинализираните групи граѓани „Градиме иднина“ од Скопје бр.26-764/8-5; 
14. Заклучок по барање од Ванче Поцев од Пробиштип бр.26-764/8-6;. 

 

 

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

 
          

 

   Број 08-764/10          ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 24.06.2015 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       ПРОБИШТИП                                  Тони Тоневски с.р. 
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Врз  основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.06.2015 година ја 
донесе следната: 

О Д Л У К А 
за утврдување надоместок за издавање простор и издавање на тезги по повод одржување на 

манифестацијата „Probistip Summer Festival 2015“ 
 

Член 1 
  Согласно Програмата за одбележување на празници, манифестации и настани во општина 
Пробиштип за 2015 година бр.07-1455/17 од 27.11.2014 година (Службен Гласник на општина Пробиштип 
бр.26/2014) се утврдува дека манифестацијата „Probistip Summer Festival 2015“ ќе се одржи во деновите 24 и 
25 Јули 2015 година на локацијата на Градскиот пазар во Пробиштип. 
 

Член 2 
За одржување на оваа манифестација  од страна на општина Пробиштип предвидени се 11 локации 

за поставување на угостителска опрема секоја во површина до најмногу 80м
2
, од кои 9 во покриениот дел и 2 

локации на платото веднаш до покриениот дел. Ќе се изнајмуваат и тезги кои веќе се поставени во пазарот 
за продажба на сувенири, рачни ракотворби, грицки, крофни, а се забранува продажба на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци и храна. 

Доколку има пријавено повеќе угостители од предвидениот број на локации, ќе се предвидат најмалку 
уште три локации на отворениот дел на платото до Градскиот пазар во Пробиштип. 

 
Член 3 

Начинот на издавање на локации и тезги ќе се изврши на заинтересираните правни лица, а по пат на 
усно јавно наддавање. 

Странките се обврзуваат  да склучат договор со кој поблиску ќе ги уредат меѓусебните права и 
обврски. 

Член 4 
Почетната цена  за закуп на една локација  ќе изнесува 15.000,оо денари, во покриениот дел на 

Градскиот пазар и 10.000,00 на платото до покриениот дел од Градскиот пазар (на отворено), а почетната 
цената за закуп на тезга ќе изнесува 500,оо денари,  за два дена.  

Чекорот за јавното наддавање ќе изнесува 500 денари.  
Право на учество ќе имаат заинтересирани правни лица кои ќе уплатат депозит во висина од 50% од 

утврдената почетна цена за јавното наддавање. 
Во цената за закуп ќе бидат вкалкулирани трошоците за струја и за закуп на простор. 
 

Член 5 
 Постапката за усно јавно наддавање за издавање под закуп на простор и издавање на тезги по повод 
одржување на манифестацијата „Probistip Summer Festival 2015“ ќе ја спроведе Комисија формирана од 
Градоначалникот.  
      Член 6 

Средствата собрани од издавање на локации и тезги за време на одржувањето на манифестацијата 
„Probistip Summer Festival 2015“ се приход на општина Пробиштип и истите ќе бидат искористени строго 
наменски согласно Програмата за одбележување на празници, манифестации и настани во општина 
Пробиштип за 2015 година бр.07-1455/17 од 27.11.2014 година. 
 

Член 7 
Оваа одлука стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-764/4                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
23.06.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 23 став 3 од Законот за угостителската дејност (Службен Весник на РМ бр. 62/04, 89/08, 
115/10, 53/11, 141/12, 164/13 и 187/13), а во врска одржување на манифестацијата „Probistip Summer Festival 
2015“ Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.06.2015 година ја донесе следната:  

О Д Л У К А 
за продолжување на работното време на угостителските објективо општина Пробиштип за 

време на одржување наmанифестацијата „Probistip Summer Festival 2015“ 
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Член 1 
 Со оваа Одлука се продолжува работното време на сите угостителски објекти кои ќе учествуваат на 
одржување на манифестацијата „Probistip Summer Festival 2015“ во деновите 24 и 25 јули 2015 година за 
најмногу 2 (два) часа од утврденото работно време согласно Законот за угостителска дејност.  
 
      Член 2 
 Одлуката стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-764/5                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
23.06.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 5 став 3 и член 11 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ 
бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 112/13 и 41/14), Советот на општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 23.06.2015 година, расправајќи по Финансиски Извештај на ЈКП „Никола Карев“ од 
Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 31.03.2015 година бр.26-700/1 од 26.05.2015 година, ја 
донесе следната : 

О Д Л У К А 
За  давање согласност на Финансискиот извештај  на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 

периодот од 01.01.2015 година до 31.03.2015 година 
 

Член 1 
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај на ЈКП,,Никола Карев,, од Пробиштип за 
периодот од 01.01.2015 година до 31.03.2015 година бр.26-700/1 од 26.05.2015 година. 
 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука е Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 
периодот од 01.01.2015 година до 31.03.2015 година бр.26-700/1 од 26.05.2015 година усвоен со Одлука од 
страна на Управниот одбор на претпријатието бр.02-447/1 од 22.05.2015 година. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-764/6                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
23.06.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

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

самоуправа ( Службен Весник на РМ бр.5/2002), а согласно со Законот за заштита и спасување (Службен 
Весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14), Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 23.06.2015 година разгледувајќи го Елаборатот за проценети штети од елементарна 
непогода - град на подрачјето на општина Пробиштип на 28.04.2015 година го донесе следниот: 

 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Елаборатот за проценети штети од елементарна непогода - град на 

подрачјето на општина Пробиштип за 28.04.2015 година  
 
 
1. Се усвојува Збирниот Извештај за проценети штети од елементарна непогода - град на 

подрачјето на општина Пробиштип на 28.04.2015 година. 
 

2. Проценетата вредност на штетите од елементарна непогода - град на подрачјето на општина 
Пробиштип на 28.04.2015 година изнесува 97.000,00 денари. 

 

3. Составен дел на овој Заклучок е Елаборатот за проценети штети од елементарна непогода - град 
на подрачјето на општина Пробиштип на 28.04.2015 година бр.08-603/2 од 21.05.2015 година и 
Табеларниот преглед бр.08-603/3 од 21.05.2015 година. 
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4. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Служебен Гласник  на општина 
Пробиштип. 

 

Број 26-764/7-1                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
23.06.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална 
самоуправа ( Службен Весник на РМ бр.5/2002), а согласно со Законот за заштита и спасување (Службен 
Весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14), Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 23.06.2015 година разгледувајќи го Елаборатот за проценети штети од елементарна 
непогода - град на подрачјето на општина Пробиштип на 19.05.2015 година го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Елаборатот за проценети штети од елементарна непогода - град на 
подрачјето на општина Пробиштип за 19.05.2015 година  

 
1. Се усвојува Збирниот Извештај за проценети штети од елементарна непогода - град на 

подрачјето на општина Пробиштип на 19.05.2015 година. 
 

2. Проценетата вредност на штетите од елементарна непогода - град на подрачјето на општина 
Пробиштип на 19.05.2015 година изнесува 174.000,00 денари. 

 

3. Составен дел на овој Заклучок е Елаборатот за проценети штети од елементарна непогода - град 
на подрачјето на општина Пробиштип на 19.05.2015 година бр.08-727/2 од 05.06.2015 година и 
Табеларниот преглед бр.08-727/3 од 05.06.2015 година. 

 

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

 

Број 26-764/7-2                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
23.06.2015 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 23.06.2015 година, расправајќи по 
барањето од Иницијативен Одбор при манастирот Св.Пророк 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. Барањето од Иницијативен Одбор при манастирот Св.Пророк Илија од с.Калниште за одобрување 

на финансиски средства или градежни материјали потребни за изградба на тротоари кај манастирот 
Св.Пророк Илија од с.Калниште, се прифаќа.  

 

2. Се одобруваат 30.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип за изградба на тротоари кај 
манастирот Св.Пророк Илија од с.Калниште.  

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-764/8-1                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
23.06.2015 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 23.06.2015 година, расправајќи по 
барањето на група граѓани од улица Јаким Стојковски од Пробиштип, бр.26-730/1 од 05.06.2015 
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. Се формира Комисија во која ќе членуваат: 

 Јованка Данева – Секретар на општина Пробиштип; 

 Ранко Давитков – Претседател на Совет на општина Пробиштип   и 

 Соња Сентовска – Раководител на одделение за комунални работи. 
 

2. Се задолжува комисијата да предложи спогодбено решение за проблемот на граѓаните од улица Јаким 
Стојковски од Пробиштип. 
 

3. За постапувањето по барањето, Комисијата да достави Извештај до Советот. 
 

4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-764/8-2                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
23.06.2015 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 23.06.2015 година, расправајќи по 
барањето од Димче Миленков од Пробиштип, бр.26-763/1 од 15.06.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Локалниот пат од с.Трооло до с.Пестришино не е превиден во Програмата за изградба и одржување на 

локални патишта и улици во општина Пробиштип. 
 

2. Општина Пробиштип ќе го вметне локалниот пат од с.Трооло до с.Пестришино во некоја од наредните 
Програми за изградба и одржување на локални патишта и улици во општина Пробиштип и ќе аплицира за 
обезбедување на средства за негова изградба. 

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.. 
 
Број 26-764/8-3                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
23.06.2015 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 23.06.2015 година, расправајќи по 
барањето од Гоце Младеновски од с.Добрево, бр.26-731/1 од 05.06.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Гоце Младеновски од Пробиштип 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 26-764/8-4                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
23.06.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по 
барањето од Здружението за заштита, помош и унапредување на статусот на маргинализираните 
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групи граѓани „Градиме иднина“ Скопје, бр.26-732/1 од 05.06.2015 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Здружението за заштита, помош и унапредување на статусот на 
маргинализираните групи граѓани „Градиме иднина“ Скопје за финансиски средства се одбива, 
бидејќи нема средства во Буџетот на општина Пробиштип предвидени за оваа намена.  

 
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-764/8-5                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
23.06.2015 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 Ванче Поцев од Пробиштип, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе 
следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Врз основ на барањето и претходно донесениот Заклучок бр.26-305/12-3 од 27.02.2015 година, се 
задолжува барателот да си го плати комуналниот надоместок. 
 

2. Општина Пробиштип да постапи согласно Законот и склучениот купопродажен Договор со барателот. 
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-764/8-6                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
23.06.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

 


