
       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
       НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП                                                                                                                                                                                                        

________________________________________________________________________________________________ 

Број 34/2015           Пробиштип  13.07.2015 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.34 
одржана на ден 08.07.2015 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 

 

1. Одлука за усвојување на кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на општина 
Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 30.06.2015 година бр. 26-811/3; 

2. Буџетски календар за донесување на Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година бр.26-
811/4; 

3. Одлука за продажба на недвижен имот во сопственост на општина Пробиштип бр.26-811/5; 
4. Одлука за бесплатно користење на спортските сали од страна на спортските здруженија од 

општина Пробиштип бр.26-811/6; 
5. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за ЛЕР на општина 

Пробиштипза 2014 година бр.26-811/7; 
6. Заклучок за усвојување на Елаборатот за проценети штети од елементарна непогода – град на 

подрачјето на општина Пробиштип за 01.06.2015 година бр.26-811/8; 
7. Заклучок по барање од група граѓани од с.Пробиштип бр.26-811/9-1; 
8. Заклучок по барање од Црковниот одбор при манастирот Св.Дух - Котомар бр.26-811/9-2; 
9. Заклучок по барање од Здружение на слепи лица на општина Штип бр.26-811/9-3; 
10. Заклучок по барање од Здружение на слепи лица на општина Штип бр.26-811/9-4; 
11. Заклучок по барање од Советот на млади на општина Пробиштип бр.26-811/9-5; 
12. Заклучок по барање од компанијата „Црешово топче“ од Пробиштип бр.26-811/9-6; 
13. Заклучок по барање од ТП „Чомбе“ од Пробиштип бр.26-811/9-7;; 

 

 

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

на општина Пробиштип. 

 

 

   Број 08-811/11          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 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 08.07.2015 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 30.06.2015 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за периодот од 
01.01.2015 година до 30.06.2015 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 26-811/3                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
08.07.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 а во врска со член 66 од Законот за локалната самоуправа (Службен 
Весник на РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 32 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005) и член  21 став 1 точка 32 од Статутот на општина Пробиштип  (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2004 и 26/201), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
08.07.2015 година, на предлог на Градоначалникот на општина Пробиштип ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
За продажба на недвижен имот сопственост на Општина Пробиштип 

      
Член 1 

 Со оваа одлука се утврдува недвижниот имот сопственост на оштина Пробиштип кој ќе се отуѓува, начинот 
и постапката за негово отуѓување како и проценетата вредност на истиот.  

Член 2 
Продажбата на недвижниот имот сопственост на општина Пробиштип ќе се изврши во постапка утврдена 

со Законот за користење и располагање со стварите во државна соспственост и со стварите во општинска 
сопственост, по пат на електронско јавно наддавање.  
      Член 3 
 Ќе се врши продажба на недвижен имот-објекти во сопственост на општина Пробиштип евидентирани во 
Имотен Лист бр. 4748 за КО Пробиштип на КП бр. 1489 и тоа следните објекти:  

1. Зграда 1, влез 1, кат приземје, намена на зграда деловен простор со внатрешна површина од 294 м2  со 

проценета вредност  од  1.323.295 денари, 

2. Зграда 2, влез 1, кат приземје, намена на зграда помошен простор со внатрешна површина од 10 м2  со 

проценета вредонст  од 57.441 денари, 

3. Зграда 3, влез 1, кат приземје, намена на зграда деловен простор со внатрешна површина од 6 м2  со 

проценета вредност  од 56.457 денари,  

4. Зграда 4, влез 1, кат приземје, намена на зграда помошен простор со внатрешна површина од 134 м2  со 

проценета вредност  од 745.918 денари. 

Член 4 
 Утврдената проценета вредност на недвижноста претставува почетна цена на недвижноста при 
продажбата.  
      Член 5 
 Зградите 1, 2, 3 и 4 од причина што се наогаат на една катастерска парцела ќе се отуѓуваат како еден 
пакет на едно електронско јавно наддавање.  
      Член 6  
Одлуката стапува во сила осум дена од објавувањет во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-811/5                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
08.07.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.34/2015   

 

стр.3 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.34/2015   

 

стр.4 

 

Врз основа на  член 36 став 1 точка 15  а во врска  член 22 став 1 точка 4 од законот за локалната 
самоуправа (Сл.весник на Рм  бр.5/2002) и член 21 став 1  точка 43 а во врска член  15 став 1 точка 4 од 
Статутот на општина Пробиштип ( Службен гласник на општина Пробиштип  бр. 4 /2005), Советот на општина 
Пробиштип ја донесе следната  

О Д Л У К А 
За бесплатно користење на спортските сали од страна на спортските здруженија од општина 

Пробиштип 
 

Член 1 
Со оваа Одлука им се овозможува на сите регистрирани спортски здруженија на територијата на 

општина Пробиштип бесплатно да ги користат спортските сали при општинските училишта. 
 

Член 2 
Спортските здруженија потребно е да потпишат договор со општинските училишта во чии што рамки 

е спортскиот објект, со кој ќе го утврдат терминот за користење на спортскиот објект и воедно ќе се обврзат 
за почитување на правилата и куќниот ред на објектот кој ќе го користат. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила  осум дена од објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-811/6                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
08.07.2015 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 08.07.2015 година, расправајќи по 
Извештајот за реализација на Програмата за ЛЕР 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 ЛЕР на општина Пробиштип 

за 2014 година 
 

1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за ЛЕР на општина Пробиштип за 2014 
година. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за ЛЕР на 
општина Пробиштип за 2014 година. 

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-811/7                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
08.07.2015 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 08.07.2015 година разгледувајќи го Елаборатот за проценети штети од елементарна 
непогода - град на подрачјето на општина Пробиштип на 01.06.2015 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 01.06.2015 година  

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

подрачјето на општина Пробиштип на 01.06.2015 година. 
 

2. Проценетата вредност на штетите од елементарна непогода - град на подрачјето на општина 
Пробиштип на 01.06.2015 година изнесува 157.979,00 денари. 
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3. Составен дел на овој Заклучок е Елаборатот за проценети штети од елементарна непогода - град 
на подрачјето на општина Пробиштип на 01.06.2015 година и Табеларниот преглед бр.22-756/2 
од 02.07.2015 година. 

 

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

 
Број 26-811/8                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
08.07.2015 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 08.07.2015 година, расправајќи по 
барањето од Група граѓани од с.Пробиштип, бр.08-719/1 од 03.06.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Група граѓани од с.Пробиштип за поставување на улично осветлување, се прифаќа.  

 

2. Се задолжува одделението за комунални работи на општина Пробиштип да постави улично осветлување 
на посочената локација во нај кус можен рок.  

 

3. Се задолжува одделението за инспекциски работи на општина Пробиштип да изврши контрола на 
посочениот пат во барањето и да постапи согласно законските надлежности. 

 
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-811/9-1                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
08.07.2015 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 08.07.2015 година, расправајќи по 
барањето на Црковниот Одбор при манастирот Свети Дух - Костомар, бр.08-794/1 од 26.06.2015 
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 Црковниот Одбор при манастирот Свети Дух - Костомар, 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 
фирма. 

 
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-811/9-2                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
08.07.2015 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 08.07.2015 година, расправајќи по 
барањето од Здружението на слепи лица на општина Штип, кое ги опфаќа и лицата со оштетен вид на 
општина Пробиштип, бр.08-791/1 од 25.06.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го 
донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
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1. Општина Пробиштип не располага со просторија која може да биде дадена на користење на Здружението 
на слепи лица. 
 

2. Се укажува дека Округлата сала во Дом на култура „Злетовски рудар“ во Пробиштип може да се користи 
за одржување на состаноци, со претходна најава на активностите. 

 

3. Спортските сали во општина Пробиштип се на располагање за користење на Здруженијата  без надомест. 
 

4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.. 
 
Број 26-811/9-3                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
08.07.2015 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 08.07.2015 година, расправајќи по 
барањето од Здружението на слепи лица на општина Штип, кое ги опфаќа и лицата со оштетен вид на 
општина Пробиштип, бр.08-791/2 од 25.06.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го 
донесе следниот:  

З А К Л У Ч О К 
 

1. Се задолжува одделението за правни и општи работи на општина Пробиштип да достави писмено 
мислење до Советот на општина Пробиштип во врска со барањето. 
 

2. Се задолжува одделението за комунални работи на општина Пробиштип да достави писмено мислење до 
Советот на општина Пробиштип во врска со барањето.  

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.. 
 
Број 26-811/9-4                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
08.07.2015 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 08.07.2015 година, расправајќи по 
барањето од Советот на млади на општина Пробиштип, бр.26-829/1 од 06.07.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Советот на млади на општина Пробиштип за финансиска и институционална подршка за 

организација на Леговец Ленд 2015 се прифаќа.  
 

2. Се задолжува одделението за јавни дејности да обезбеди озвучување и светло за настанот, во вредност 
од најмногу 30.000,00 денари.  

 

3. Бидејќи како организатор на настанот се јавува Советот на млади на општина Пробиштип, кој е формиран 
од Советот на општина Пробиштип, се задолжува одделението за јавни дејности активно да се вклучи во 
организацијата на настанот. 

 

4. Се задолжува ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип да во соработка со Советот на млади и одделението за 
јавни дејности обезбеди соодветна логистичка подршка на настанот. 

 
5. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-811/9-5                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
08.07.2015 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 08.07.2015 година, расправајќи по 
барањето од Компанијата Црешово Топче бр.08-706/3 од 04.06.2015 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Се известува компанијата Црешово топче дека е потребно да достави Извештај согласно членот 5 од 
Договорот за закуп, како би можело Комисијата да постапи по барањето.  
 

2. Се задолжува општина Пробиштип, до Комисијата за молби и барања да достави Записник од 
примопредавање на објектот по случувањето на Договорот за закуп. 

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-811/9-6                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
08.07.2015 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 08.07.2015 година, расправајќи по 
барањето од ТП Чомбе од Пробиштип бр.08-449/7 од 24.06.2015 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Се дава согласност на ТП Чомбе Орце Генадија Трајковски ул. Јордан Стојанов бб Пробиштип да 
инвестира во објектот поранешна Месна Заеднициа во село Лесново.  
 

2. Вкупната инвестиција се состои од доградба на кујна на КП бр. 1277 за  КО Лесново, чија вредност не 
смее да го надмине износот од 79.380,00 денари.  

 

3. Вредноста на инвестицијата треба да се потврди од страна на Комисијата за проценка на состојбата и 
издавање на согласност за инвестирање во објект во село Лесново,  врз основа на увид на лице место 
и  финансова документација за звршена работа и вградени материјали.  
 

4. Вредноста на инвестицијата која ќе ја потврди Комисијата ќе биде прифатена од месечната закупнина 
која ТП Чомбе Пробиштип има обврска да ја плаќа врз основа на договор за закуп бр. 08-449/5 од 
22.04.2015 година, и истата ќе биде книговодствено евидентирана.  
 

5. Доградбата на кујната треба да биде на приземјето, да претставува функционална целина и да биде 
изведена во исти стил како и постојниот објект, со користење на исти и соодветни природни материјали 
заради сочувување на автентичноста на објектот.  

 
6. Доградбата на кујна за која се дава согласност ќе остане во сопственост на општина Пробиштип по истек 

на договорот за закуп.  
 
7. Во случај вкупната инвестиција за доградбата да изнесува повеќе од одобрената сума,  е на ризик на 

закупецот ТП Чомбе и истата нема да биде прифатена од страна на општината.  
 
8. По завршување на работите Комисијата да изврши проценка на вложените и ќе достави извештај до 

Советот на општината. 
 

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

Број 26-811/9-7                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
08.07.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

 


