
       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
       НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП                                                                                                                                                                                                        

________________________________________________________________________________________________ 

Број 35/2015           Пробиштип  31.08.2015 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.35 
одржана на ден 26.08.2015 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 
 

1. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година, бр.26-
962/3; 

2. Одлука за доделување на парична награда на Деспина Јаневска, бр.26-962/4-1;  
3. Одлука за доделување на парична награда на Соња Сандева, бр.26-962/4-2; 
4. Одлука за доделување на парична награда на Ѓоко Јосифов, бр.26-962/4-3; 
5. Одлука за давање на согласност на Финансискиот Извештај на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип за 

периодот од 01.01.2015 година до 30.06.2015 година, бр.26-962/5; 
6. Одлука за давање на согласност на Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип за 

периодот од 01.01.2015 година до 30.06.2015 година, бр.26-962/6; 
7. Одлука за давање согласност за примена на Статутот на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ – Пробиштип, бр.26-962/7; 
8. Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ – 

Пробиштип, бр.26-962/8; 
9. Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на ЈОУ ДГ „Гоце 

Делчев“ – Пробиштип, бр.26-962/9; 
10. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ „Браќа 

Миладиновци“ – Пробиштип, бр.26-962/10; 
11. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ „Никола 

Карев“ – Пробиштип, бр.26-962/11; 
12. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Наум 

Наумовски - Борче“ – Пробиштип, бр.26-962/12; 
13. Заклучок за Извештајот на ДООЕЛ „Црешово топче“ од Пробиштип, бр.26-962/13; 
14. Заклучок за Дејанче Стојчев од с.Дренак, бр.26-962/14-1; 
15. Заклучок за група граѓани од У.Е. 24, бр.26-962/14-2; 
16. Заклучок за Николчо Арсов од с.Драч, бр.26-962/14-3; 
17. Заклучок за Весна Гаврилова од Пробиштип, бр.26-962/14-4; 
18. Заклучок за Васка Васиљкова од с.Турско Рудари, бр.26-962/14-5; 
19. Заклучок за Радослав Михајловски од Злетово, бр.26-962/14-6; 
20. Заклучок за Билјана Павлова од с.Добрево, бр.26-962/14-7; 
21. Заклучок за Гоце Миревски од с.Добрево, бр.26-962/14-8; 

22. Заклучок за група граѓани претставувани од Синиша Смилков од Пробиштип, бр.26-962/14-9. 
 

 

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

на општина Пробиштип. 

 

 

   Број 08-962/16          ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 31.08.2015 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  самоупрва(Сл.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 26.08.2015 година ја 
донесе следната:  

О Д Л У К А 
За доделување на награда за постигнати резултати во областа на инженерството  како добитник на 

Инженерски прстен 2015,  доделен од претседателот на Република Македонија 
 

Член 1  
На  ДЕСПИНА ЈАНЕВСКА од Пробиштип  инеженер по aрхитектуира и дизајн  на Факултетот за 

природни и технички науки  при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип  се доделува награда од 10.000,00 
денари за постигнати  резултати во инженерството и доделен „Инженерски прстен 2015“ од претседателот 
на Република Македонија. 

Член 2 
Наградата да се исплати од Буџетот на општина Пробиштип,  а за исплата на наградата да се изготви 

посебно решение. 
Член 3 

Одлуката стапува на сила 8 (осмиот) ден од објавувањето во Службен гласник на Општина 
Пробиштип. 

 
Број 26-962/4-1                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната  самоупрва(Сл.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 26.08.2015 година ја 
донесе следната:  

О Д Л У К А 
За доделување на награда за постигнати резултати во областа на инженерството  како добитник на 

Инженерски прстен 2015,  доделен од претседателот на Република Македонија 
 

Член 1  
На  СОЊА САНДЕВА од Пробиштип  инеженер по текстилно инженерство  на Технолошко 

техничкиот факултетот при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип  се доделува награда од 10.000,00 
денари за постигнати  резултати во инженерството и доделен „Инженерски прстен 2015“ од претседателот 
на Република Македонија. 

Член 2 
Наградата да се исплати од Буџетот на општина Пробиштип,  а за исплата на наградата да се изготви 

посебно решение. 
Член 3 

Одлуката стапува на сила 8 (осмиот) ден од објавувањето во Службен гласник на Општина 
Пробиштип. 

 
Број 26-962/4-2                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната  самоупрва(Сл.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 26.08.2015 година ја 
донесе следната:  

О Д Л У К А 
За доделување на награда за постигнати резултати во областа на спортот и освоен сребрен медал во 

Европската лига во одбојка, како дел од Македонската сениорска одбојкарска репрезентација 
 

Член 1  

На  \ОКО ЈОСИФОВ од Пробиштип,  член на Македонската сениорска одбојкарска репрезентација,  
се доделува награда од 10.000,00 денари за постигнатите  резултати во 2015 година и освоениот сребрен 
медал во Европската лига во одбојка. 
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Член 2 
Наградата да се исплати од Буџетот на општина Пробиштип,  а за исплата на наградата да се изготви 

посебно решение. 
Член 3 

Одлуката стапува на сила 8 (осмиот) ден од објавувањето во Службен гласник на Општина 
Пробиштип. 

 
Број 26-962/4-3                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 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 26.08.2015 година, расправајќи по Финансиски Извештај на ЈКП „Никола Карев“ од 
Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 30.06.2015 година бр.26-947/1 од 18.08.2015 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 30.06.2015 година 
 

Член 1 
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај на ЈКП,,Никола Карев,, од Пробиштип за 
периодот од 01.01.2015 година до 30.06.2015 година бр.26-947/1 од 18.08.2015 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 30.06.2015 година бр.26-947/1 од 18.08.2015 година усвоен со Одлука од 
страна на Управниот одбор на претпријатието бр.02-638/1 од 18.08.2015 година. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 

општина Пробиштип. 
 

Број 26-962/5                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 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 26.08.2015 година, расправајќи по Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ од 
Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 30.06.2015 година бр.26-947/1 од 18.08.2015 година, ја 
донесе следната : 

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

периодот од 01.01.2015 година до 30.06.2015 година 
 

Член 1 
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Извештајот за работа на ЈКП,,Никола Карев,, од Пробиштип за периодот 
од 01.01.2015 година до 30.06.2015 година бр.26-947/1 од 18.08.2015 година. 
 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 
периодот од 01.01.2015 година до 30.06.2015 година бр.26-947/1 од 18.08.2015 година усвоен со Одлука од 
страна на Управниот одбор на претпријатието бр.02-639/1 од 18.08.2015 година. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 

општина Пробиштип. 
 

Број 26-962/6                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005 ), а во врска со член 19 став 2,3 и 4 од Законот за заштита на децата (Службен весник 
на РМ бр.23/2013 и бр.12/2014), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 26.08.2015 
година, ја донесе следната: 

О Д Л У К А 
за давање согласност за примена на Статутот на  Јавната општинска установа за деца - 

Детска градинка „Гоце Делчев“ од Пробиштип 
 

Член 1 
Се дава согласност за примена на Статутот на Јавната општинска установа за деца - Детска Градинка 

„Гоце Делчев“ од Пробиштип, донесен од Управниот одбор бр.02-142/1 од 02.07.2015 година. 
 

Член 2 
 Составен дел на оваа одлука е Статутот на Јавната општинска установа за деца - Детска Градинка 

„Гоце Делчев“ од Пробиштип, бр.01-145/1 од 02.07.2015 година. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 
 

Број 26-962/7                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 27 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005 ), а во врска со член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на децата (Службен 
весник на РМ бр. 23/2013 и бр.12/2014), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
26.08.2015 година, ја донесе следната: 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на  ЈОУГД „Гоце Делчев“ од 

Пробиштип 
 

Член 1 
Се дава согласност на Правилникот за внатрешна организација во Јавната општинска установа Детска 

Градинка „Гоце Делчев“ од Пробиштип, донесен со Одлука од Управниот одбор бр.02-143/1 од 02.07.2015 
година. 

Член 2 
 Составен дел на оваа одлука е Правилникот за внатрешна организација во Јавната општинска 

установа Детска Градинка „Гоце Делчев“ од Пробиштип, бр.01-146/1 од 02.07.2015 година. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 
 

Број 26-962/8                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 27 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005 ), а во врска со член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на децата (Службен 
весник на РМ бр. 23/2013 и бр.12/2014), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
26.08.2015 година, ја донесе следната: 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Правилникот за систематизација на работни места во ЈОУГД „Гоце 

Делчев“ од Пробиштип 
 

Член 1 
Се дава согласност на Правилникот за систематизација на работни места во Јавната општинска 

установа Детска Градинка „Гоце Делчев“ од Пробиштип, донесен со Одлука од Управниот одбор бр.02-144/1 
од 02.07.2015 година. 
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Член 2 
 Составен дел на оваа одлука е Правилникот за систематизација на работни места во Јавната 

општинска установа Детска Градинка „Гоце Делчев“ од Пробиштип, бр.01-147/1 од 02.07.2015 година. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 
 

Број 26-962/9                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005)  и член 28 став 3 од Законот за средно образование (Службен весник на РМ 
бр.44/95, 24/96, 34/96, 33/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/04, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 и 116/14), Советот на општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 26.08.2015 година, постапувајќи по барањето поднесено од СОУ „Наум Наумовски 
– Борче“ од Пробиштип бр.03-210/1 од 25.08.2015 година (наш број 26-989/1 од 25.08.2015 година),  ја донесе 
следната: 

О Д Л У К А 
за давање согласност за формирање  на паралелки  

со помал број на ученици во СОУ „Наум Наумовски – Борче“ од Пробиштип 
 

Член 1 
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ  на Средното општинско училиште „Наум Наумовски – Борче“ од 
Пробиштип за формирање на паралелки со помал број на ученици во учебната 2015/2016 година и тоа во 
следните струки : 
 

1. Гимназија   2 паралелки со 44 ученици, 
2. Спортска Гимназија 1 паралелка со 21 ученик, 
3. Машинска струка  1 паралелка со 21 ученик 

 
Член 2 

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

Број 26-962/12                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005) и член 41 став 5 и 6 од Законот за основно образование (Службен весник на 
РМ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 15/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014 
и 135/2014) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 26.08.2015 година, постапувајќи по 
барањето поднесено од ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип бр. 03-147/1 од 17.08.2015 година (наш бр.26-
968/1 од 19.08.2015 година), ја донесе следната: 

О Д Л У К А  
за давање согласност за формирање  на паралелки  

со помал број на ученици во ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип 
 

Член 1  
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Општинското основно училиште „Браќа Миладиновци“ од  Пробиштип за 
формирање на  паралелки  со помалку од 24 ученици во учебната 2015/2016  година и тоа во: 

 I-во одделение: 2 паралелки со вкупно 46 ученици, 

 VI-то одделение: 3 паралелка со 52 ученика, 

 Комбинирана паралелка (од прво до трето одделение): ПУ – с.Стрмош - 1 паралелка со 5 ученици 

 Комбинирана паралелка (од четврто и петто одделение): ПУ – с.Стрмош - 1 паралелка со 4 ученици 
Член 2 

 Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-962/11                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005) и член 41 став 5 и 6 од Законот за основно образование (Службен весник на 
РМ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 15/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014 
и 135/2014) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 26.08.2015 година, постапувајќи по 
барањето поднесено од ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип бр. 03-402/1 од 17.08.2015 година (наш 
бр.26-948/1 од 18.08.2015 година), ја дава следната: 

О Д Л У К А  
за давање согласност за формирање  на паралелки  

со помал број на ученици во ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип 
 

Член 1  
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Општинското основно училиште „Браќа Миладиновци“ од  Пробиштип за 
формирање на  паралелки  со помалку од 24 ученици во учебната 2015/2016  година и тоа во: 
 
I-во одделение: ООУ„Браќа Миладиновци“ - Пробиштип - 2 паралелки со вкупно 47 ученици, 
I-во одделение: ПОУ„Кирил и Методиј“ – Злетово - 1 паралелка со 22 ученика, 
I-во одделение: ПУ - приградска населба Пробиштип - 1 паралелка со 15 ученици, 
VI-одделение: ООУ„Браќа Миладиновци“ – Пробиштип - 3 паралелки со 61 ученик, 
VI-одделение: ПОУ„Кирил и Методиј“ – Злетово - 1 паралелки со 23 ученика. 
 

Член 2 
 Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-962/10                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 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), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 26.08.2015 година, расправајќи по 
Извештајот ДООЕЛ „Црешово топче“ од Пробиштип за реализација на обврски превземени со Договор за 
закуп на Градскиот стадион во Пробиштип, го донесе следниот: 

  
З А К Л У Ч О К 

 
1. СЕ ФОРМИРА Комисија која ќе изврши увид во фактичката состојба во врска со исполнувањето на 

обврските предвидени со Договорот за закуп на Градскиот стадион во Пробиштип. 
 

2. Се задолжува Комисијата да достави Извештај до Советот на општина Пробиштип за седницата 
предвидена во месец октомври. 

 
3. За членови на комисијата се именуваат:  

 Ранко Давитков 

 Игор Манасов 

 Миле Моневски  и 

 Горан Ефремов, - претставници на Советот на општина Пробиштип  и 

 Радослав Илиевски, - претставник од општина Пробиштип 
 
Број 26-962/13                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 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 26.08.2015 година, расправајќи по 
барањето од Дејанче Стојчев од с.Дренак, бр.26-972/1 од 20.08.2015 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот:  

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Дејанче Стојчев од с.Дренак за еднократна парична помош, се прифаќа. 
 

2. Се одобруваат 5.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  
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3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.. 
 
Број 26-962/14-1                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 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 26.08.2015 година, расправајќи по 
барањето од Група граѓани од УЕ 24, бр.26-949/1 од 18.08.2015 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 УЕ 24 за набавка на материјали за изградба на канал за атмосверска 
вода и за поставување на столб за улично осветлување, се препраќа до одделението за комунални 
работи на општина Пробиштип.  
 

2. Се задолжуваат вработените во одделението за комунални работи на општина Пробиштип да излезат на 
лице место за да ја увидат фактичката состојба и да направат предмер-пресметка за потребните 
материјали за изградба на атмосверски канал на улиците „Древенска“, „Добревска“ и „5 та“ во Пробиштип.  

 

3. Да се провери можноста за поставување на столб за улично осветлување. 
 

4. Одделението за комунални работи да достави Извештај за задолжувањата по барањето до Советот на 
општина Пробиштип на наредната седница. 

 
5. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-962/14-2                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 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 26.08.2015 година, расправајќи по 
барањето од Арсов Николчо од с.Драч, бр.26-950/1 од 18.08.2015 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Арсов Николчо од с.Драч 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 26-962/14-3                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 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 26.08.2015 година, расправајќи по 
барањето од Весна Гаврилова од Пробиштип, бр.26-942/1 од 17.08.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Весна Гаврилова од Пробиштип (ул. Кочо Рацин бр.97) за финансискаа помош потребно 

е да се докомплетира согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на 
правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/8 од 
30.04.2015 година со:  
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 потврди за личните примања на секој член на семејството, 

  потврда за имотна состојба од УЈП за претходната година,  

 потврда од Центарот за социјални работи дали е корисник на социјална помош или потврда од 
Агенцијата за вработување за невработени членови во семејството. 
 

Број 26-962/14-4                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 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 26.08.2015 година, расправајќи по 
барањето од Васка Васиљкова од с.Турско Рудари, бр.26-951/1 од 18.08.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Васка Васиљкова од с.Турско Рудари 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 26-962/14-5                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 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 26.08.2015 година, расправајќи по 
барањето од Радослав Михајловски од Злетово, бр.26-952/1 од 18.08.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
2. Барањето од Радослав Михајловски од Злетово за еднократна парична помош потребно е да се 

докомплетира согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на 
еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/8 од 30.04.2015 
година со:  
 

 потврди за личните примања на секој член на семејството, 

  потврда за имотна состојба од УЈП за претходната година,  

 потврда од Центарот за социјални работи дали е корисник на социјална помош или потврда од 
Агенцијата за вработување за невработени членови во семејството. 

 

Број 26-962/14-6                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 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 26.08.2015 година, расправајќи по 
барањето од Билјана Павлова од с.Добрево, бр.26-953/1 од 18.08.2015 година, а по предлог на Комисијата 
за молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Билјана Павлова од с.Добрево (ул.3ти април бр.25) за еднократна парична помош, се 
прифаќа. 

 

2. Се одобруваат 3.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  
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3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.. 
 
 
Број 26-962/14-7                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 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 26.08.2015 година, расправајќи по 
барањето од Гоце Миревски од с.Добрево, бр.26-954/1 од 18.08.2015 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 Миревски од с.Добрево (ул.3ти април бр.22) за еднократна парична помош, се 
одбива, бидејќи според приложената документација на месечните примања од членови на семејството, 
барателот не спаѓа во категоријата на социјално загрозени лица предвидени според Правилникот за 
условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања 
поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/8 од 30.04.2015 година донесен од Советот на општина 
Пробиштип. 

 
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.. 
 
Број 26-962/14-8                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 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 26.08.2015 година, расправајќи по 
барањето/жалбата од група граѓани од ул.„6 та“ и дел од ул. „Јаким Стојковски“ од Пробиштип, 
бр.26-990/1 од 25.08.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето/жалбата од група граѓани од ул.„6 та“ и дел од ул. „Јаким Стојковски“ од Пробиштип за 

инспекциски надзор поради непочитување на Одлуката за комунален ред, се препраќа до 
Градоначалникот на општина Пробиштип за да провери дали одделението за инспекциски работи на 
општина Пробиштип ја спроведува Одлуката за комунален ред, донесена од Советот на општина 
Пробиштип. 
 

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

Број 26-962/14-9                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.08.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

 


