
       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
       НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП                                                                                                                                                                                                        

________________________________________________________________________________________________ 

Број 36/2015           Пробиштип  05.10.2015 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.36 
одржана на ден 30.09.2015 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

1. Заклучок за усвојување на Информацијата за јавна безбедност и безбедноста на сообраќајот на 
подрачјето на општина Пробиштип во текот на првото полугодие од 2015 година бр.26-1084/3; 

2. Согласност на статутарната Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ОУ Дома на култура 
„Злетовски рудар“ од Пробиштип бр.26-1084/4; 

3. Одлука за усвојување на Фискалната стратегија за изготвување на Буџетот на општина Пробиштип за 
2016 година бр.26-1084/5; 

4. Одлука за сопствено учество – кофинансирање на Проект „Инвестиции во локалната патна 
инфраструктура (вклучително и мостови) во ИПР – Реконструкција на мостот с.Ратавица – с.Бунеш“ бр.26-
01084/6; 

5. Правилник за дополнување на Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на 
правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7; 

6. Одлука за спроведување на Стратегиска оцена на влијанитео на животната средина бр.26-1084/8; 
7. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за 

издавање на урбанистичка согласност за Драгица Димитровска бр.26-1084/9; 
8. Согласност на Одлуката за запишување на поголем број на деца од законски утврдениот број во 

воспитните групи на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 2015/16 година бр.26-1084/10; 
9. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 

2014/15 година бр.26-1084/11; 
10. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 

2015/16 година бр.26-1084/12; 
11. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за учебната 

2014/15 година бр.26-1084/13; 
12. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за учебната 

2015/16 година бр.26-1084/14; 
13. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за учебната 

2014/15 година бр.26-1084/15; 
14. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за учебната 

2015/16 година бр.26-1084/16; 
15. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 

учебната 2014/15 година бр.26-1084/17; 
16. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 

учебната 2015/16 година бр.26-1084/18; 
17. Заклучок по барање од Сенада Ибраимова од Пробиштип бр.26-1084/19-1; 
18. Заклучок по барање од Бранко Максимов од Пробиштип бр.26-1084/19-2; 
19. Заклучок по барање од МЗ Долни Стубол бр.26-1084/19-3; 
20. Заклучок по барање од ТРД Протел ДООЕЛ од Пробиштип бр.26-1084/19-4; 
21. Заклучок по барање од Горанчо Алексов од с.Долни Стубол бр.26-1084/19-5; 
22. Заклучок по барање од Живко Кипријановски од с.Трипатанци бр.26-1084/19-6; 
23. Заклучок по барање од Зора Јованова од нас.Калниште, Пробиштип бр.26-1084/19-7; 
24. Одлука за затварање на постојната комунална депонија „Озрен“ на општина Пробиштип бр.26-1084/20;; 
25. Одлука за прифаќање на одлагање на комуналниот отпад од општина Пробиштип во општина Свети 

Николе бр.26-1084/21; 
26. Одлука за кофинансирање на Проектот „Регулација на река Киселица – Пробиштип“ бр.26-1084/22. 

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

на општина Пробиштип. 

   Број 08-1084/24          ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 02.10.2015 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       ПРОБИШТИП                                  Тони Тоневски с.р. 
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Врз основа на член 51 став 1, а во врска со член 21 став 1 точка 35 од Статутот на општина 
Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр. 4/2005), и член 36 став 1 точка 13 од Законот за 
локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 25 став 1 од Законот за полиција (Службен 
весник на РМ бр.114/2006, 6/2009, 145/12 и 41/2014) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана 
на ден 30.09.2015 година, расправајќи по Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на 
сообраќајот на подрачјето на oпштина Пробиштип во текот на првото полугодие од 2015 година го донесе 
следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 
подрачјето на општина Пробиштип во текот на првото полугодие од 2015 година 

 
1. СЕ  УСВОЈУВА Информацијата за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на 

сообраќајот на подрачјето на општина Пробиштип во текот на првото полугодие од 2015 година, поднесена 
од Полициската станица во Пробиштип. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Информацијата за состојбата со јавната безбедност и 
безбедноста на сообраќајот на подрачјето на општина Пробиштип во текот на првото полугодие од 2015 
година бр.37.5.4-844/1 од 17.09.2015 година. 

 

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

 

Број 26-1084/3                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Vrz osnova na ~len 32 stav 5 od Zakonot za ustanovite (Slu`ben Vesnik na RM br.32/2005, 
120/2005) i ~len 21 stav 1 to~ka  27 od Statutot na op[tina Probi[tip (Slu`ben Glasnik na op[tina 
Probi[tip br.4/2005) Sovetot na op[tina Probi[tip na sednicata odr`ana na den 30.09.2015  godina 
dava: 

SOGLASNOST 
NA STATUTARNA ODLUKATA ZA IZMENA I  DOPOLNUVAWE NA  STATUTOT NA 

 OP{TINSKATA  USTANOVA  DOM NA KULTURA „ZLETOVSKI RUDAR“ 
PROBI{TIP 

 
1 SE DAVA  SOGLASNOST  na Statutarnata odlukata za izmena i dopolnuvawe na  

Statutot na op[tinskata ustanova Dom na kultura  ,,Zletovski Rudar,, Probi[tip. 
 
2. Sostaven del na ovaa Soglasnost e Statutarnata odluka za izmena i dopolnuvawe na 

Statutot na op[tinskata ustanova  Dom na kultura ,,Zletovski Rudar,, Probi[tip br. 01-
187/1 od 21.09.2015 godina 
 

3. Soglasnosta vleguva vo sila so objavuvaweto vo Slu`ben Glasnik na op[tina Probi[tip. 
 
Број 26-1084/4                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2001), член 21 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), член 28 од Законот за финансирање на единиците на Локалната самоуправа 
(Службен Весник на РМ бр.61/04, 96/04 и 67/07, 156/2009 и 47/2011) Советот на општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 30.09.2015 година ја донесе следната: 

 
О Д Л У К А 

За усвојување на Фискалната стратегија за изготвување на Буџетот на општина 
Пробиштип за 2016 година 
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Член 1 
Се усвојува Фискалната стратегија за изготвување на Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година. 

 
Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Фискалната стратегија за изготвување на Буџетот на општина 
Пробиштип за 2016 година. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-1084/5                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002), член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип ( Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.09.2015 година, ја 
донесе следната: 

ОДЛУКА 
за сопствено учество – кофинансирање на Проектот „Инвестиции во локална патна инфраструктура 

(вклучително и мостови) во ИПР - Реконструкција на мост с.Ратавица-с.Бунеш” 
 

Член 1 
Општина Пробиштип ќе го кофинансира Проектот „Инвестиции во локална патна инфраструктура 

(вклучително и мостови) во ИПР - Реконструкција на мост с.Ратавица - с.Бунеш”, со кој Центарот за развој на 

Источен плански регион аплицираше до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 

развој за користење на средства од „Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 

година” за мерка 321 „Подобрување на квалитетот на живот во руралните средини”–подмерка 1 „Инвестиции 

во локалната патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување меѓу две или повеќе села во 

должина до 5 км”, со тоа што ќе го плати данокот на додадена вредност за активностите – изведбените 

работи од овој Проект за кои краен корисник е општина Пробиштип. 

Член 2 
Вредноста на Данокот на додадена вредност општината ќе го трансферира на сметката на Центарот 

за развој на Источен плански регион – Носител на Проектот за да може Центарот да ги измири обврските кон 
избраниот носител на набавката, за што помеѓу Носителот на Проектот и општина Пробиштип ќе биде 
склучен Договор за регулирање на правата и обврските. 

 
Член 3 

Вкупната вредност на данокот на Додадена вредност која општината ќе ја трансферира на сметката 
на Носителот на Проектот, ќе зависи од добиената вредност на договорот за јавна набавка по спроведена 
електронска аукција согласно Законот за јавни набавки на РМ. 
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-1084/6                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија) и член 48 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на Општина 

Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.09.2015 година, го 

донесе следниот:  

 

     П Р А В И Л Н И К 

за дополнување на Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на 

еднократна парична  помош по барања поднесени до општина Пробиштип 
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Член 1 

 Во 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 објавен во 

Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015, во членот 3,  во табеларниот преглед се дополнува 

нова табела која ќе гласи:  

 

Категорија  Потребна документација Висина на парична 

помош 

Лица зафарени со 

големи несреќи: добиен 

траен инвалидитет или 

смртен случај и 

сложени оперативни 

зафати 

Да се 

граѓани на 

општина 

Пробиштип 

 

-медицински документ со 

кој се докажува здобиениот 

инвалидитет; 

- документ за сложениот 

оперативен зафат; 

- посмртница 

Најмногу до 50.000 

денари 

 

Член 2 

 Овој правилник влегува во сила осум дена од објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 

 
Број 26-1084/7                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002), член 21 став 1 точка 43 од Статут на Oпштина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 65 став  6 од Законот за животната средина („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11,123/12,93/13,187/13 , 42/14 
и 44/15 ), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.09. 2015 година ја донесе 
следната: 

О Д Л У К А 
за спроведување на стратегиска оцена 

на влијание на животната средина 
 

1.  За планскиот документ Детален урбанистички план за Блок 1 и Блок 2.2 за  Пробиштип со површина 
од  36,53ha. 

Границата на планскиот опфат е дефинирана со границите на блоковите 1 и 2.2 од Генералниот 
урбанистички план и се движи како што следува: 
- На исток се движи по осовината на градската магистрална улица „Б“ - дел од регионален пат Р1205 (Врска 
со А2 – Кратово – Пробиштип – Крупиште (Врска соА3); 
- На југ се движи по крајно јужната граница на ГУП на Град Пробиштип, односно ги сече КП38/2 и КП46, па 
продолжува по јужната граница на КП38/1, КО Неокази, Општина Пробиштип. 
- На запад започнува сечејќи ја КП38/1, КО Неокази, Општина Пробиштип во северен правец се до тромеѓето 
меѓу КП38/1, КО Неокази, КП4627/1 и КП4428/1, КО Пробиштип, па продолжува долж западната граница на 
КП4428/1, КО Пробиштип,Општина Пробиштип. 
- На север се движи по осовината на планираната индустриска улица „1“ (планирана 
со соседниот ДУП УБ 2.1 Пробиштип од 2012 година), па продолжува по северозападните граници на 
КП4428/1 и КП4428/26, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, се до почетната точка. 
2.  Во овој опфат  се предвидени класи на намени од групата   Г – Производство, дистрибуција 

и сервиси ,Г1 – Тешка и загадувачка индустрија, Г2 – Лесна незагадувачка индустрија, Д2 – 
Заштитно зеленило Е1 – Комунална инфраструктура (Сообраќајни коридори) 

3. Како органи засегнати од имплементација на планскиот документ Деталниот  
урбанистички план за Блок1 и Блок 2.2  Пробиштип се определуваат следните:  
Министерство за животна средина и просторно планирање, Општина Пробиштип. 

4. За планскиот документ Деталниот урбанистички план за Блок 1 и Блок2.2  Пробиштип, донесувањето на 
планскиот документ Детален урбанистички план за Блок 1 Блок 2.2   Пробиштип,  ќе има влијание врз 
животната средина.  

5. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти: влијанија врз 
населението и човековото здравје, влијанија врз социо- економската состојба, влијанија врз 
квалитет на амбиентниот воздух, влијание врз квалитет на површински и подземни води, 
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влијание врз почва, влијание поврзани со управување со отпад, влијание од бучава, влијание врз 
флора и фауна, влијание врз предел, влијание врз материјални добра, влијание врз културно и 
историско наследство, влијание од несреќи и хаварии и прекугранично влијание.  

6. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена 
се објавува на веб страната на Општина Пробиштип  на следната веб адреса/и: www.probistip.gov.mk 

7. Против оваа одлука јавноста има право на жалба  до Министерството за животна средина и просторно 
планирање во рок од 15 дена од денот на објавување на одлуката на веб страната. 

 
Број 26-1084/8                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник 
на РМ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13,72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15 и 129/15) и член 15 од Статутот на 
oпштина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип” бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип на 
седницата одржана на 30.09.2015 година ја усвои следната: 
 

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

издавање на урбанистичка согласност  
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го 
вклопи  бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4 времено сместување (викенд 
куќа)  изграден на  КП.бр.2878, м.в.Радев Дол , КО Добрево , општина Пробиштип, изграден од страна на 
Драгица Димитровска, со адреса на живеење на ул. „Партизанска“ бр.28  од Пробиштип.  
 

Член 2 
Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот 
опфат и не се наоѓа во потенцијално  нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е  во 
сопственост  на лицето Драгица Димитровска . 
 

Член 3 
Се утврдува дека во  идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши  проширување  на планскиот 
опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена А4-домување-
времено сместување во викенд куќа.  
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-1084/9                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 21 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 55 од Законот за заштита на децата – Пречистен текст (Службен весник на РМ 170/10) 
Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 30.09.2015 година, ја даде следната: 

 
С О Г Л А С Н О С Т 

на Одлуката за запишување на поголем број на деца од законски утврдениот број во 
воспитните групи на ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 2015/2016 година 

 
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ  на Одлуката за запишување на поголем број на деца од законски 

утврдениот број во воспитните групи на ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 
2015/2016 година. 

 
2. Составен дел на оваа Согласност е Одлуката за запишување на поголем број на деца од законски 

утврдениот број во воспитните групи на ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 
2015/2016 година,донесена од Управниот одбор на ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип бр.02-
203/1 од 17.09.2015 година. 
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3. Заклучокот влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-1084/10                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51 став 1, а во врска со член 21 точка 31 од Статутот на општина Пробиштип 
(Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип расправајќи по Извештајот 
за работа на Јавната општинска установа за деца Детска градинка „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 
2014/2015 година, а по предлог на Комисијата за општествени дејности, на седницата одржана на ден 
30.09.2015 година го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 

2014/2015 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа на Јавната општинска установа за деца Детска градинка 
„Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 2014/2015 година. 

 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за работа на јавната општинска установа за деца 

Детска Градинка „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 2014/2015 година  бр.01-199/1 од 
17.09.2015 година, наш бр.26-1064/1 од 21.09.2015 година. 

 

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

 
Број 26-1084/11                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51 став 1, а во врска со член 21 точка 29 од Статутот на општина Пробиштип 
(Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 6 од Законот за Локална 
самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип расправајќи по Програмата 
за работа на Јавната општинска установа за деца Детска Градинка „Гоце Делчев“ за учебната 2015/2016 
година, на седницата одржана на ден 30.09.2015 година донесе: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Програмата за работа на ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 
2015/2016 година 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Јавната општинска установа за деца Детска градинка 
„Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 2015/2016 година. 

 
2. Составен дел на овој заклучок е Програмата за работа на Јавната општинска установа за деца 

Детска Градинка „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 2015/2016 година бр.01-200/1 од 
17.09.2015 година, наш бр.07-1064/1 од 21.09.2015 година. 
 

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

 
Број 26-1084/12                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51 став 1 а во врска со член 21 точка 31 од Статутот на општина Пробиштип 
(Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип расправајќи по Извештајот 
за работа на Општинското основно училиште „Никола Карев“ од Пробиштип за учебната 2014/2015 година, а 
по предлог на Комисијата за општествени дејности, на седницата одржана на ден 30.09.2015 година  го 
донесе следниот:  
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за учебната 

2014/2015 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа на Општинското основно училиште „Никола Карев“ од 
Пробиштип за учебната 2014/2015 година. 

 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за работа на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за 

учебната 2014/2015 година бр.01-319/1 од 25.08.2015 година, наш бр.26-1000/1 од 01.09.2015 
година. 

 

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

 
Број 26-1084/13                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51 став 1, а во врска со член 21 точка 29 од Стаутот на општина Пробиштип 
(Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална 
самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002 ), а во врска со член 35 од Законот за Основно образование 
(Службен весник на РМ бр. 103/2008, 33/10, 116/110, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 и 116/14),  
Советот на општина Пробиштип расправајќи по Програмата за работа на Општинското основно училиште 
„Никола Карев“ од Пробиштип за учебната 2015/2016 година, на седницата одржана на ден 30.09.2015 година 
го донесе следниот:  

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Програмата за работа на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за учебната 

2015/2016 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Општинското основно училиште  „Никола Карев“ од Пробиштип 
за учебната 2015/2016 година. 

 
2. Составен дел на овој заклучок е Програмата за работа на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за учебната 

2015/2016 година бр.01-322/1 од 27.08.2015 година, наш бр.26-1000/1 од 01.09.2015 година. 

 

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

Број 26-1084/14                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51 став 1 а во врска со член 21 точка 31 од Статутот на општина Пробиштип 
(Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип расправајќи по Извештајот 
за работа на Општинското основно училиште „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за учебната 2014/2015 
година, а по предлог на Комисијата за општествени дејности, на седницата одржана на ден 30.09.2015 година  
го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 

учебната 2014/2015 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа на Општинското основно училиште „Браќа Миладиновци“ од 
Пробиштип за учебната 2014/2015 година. 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ од 
Пробиштип за учебната 2014/2015 година бр.01-445/1 од 26.08.2015 година, наш бр.26-1000/1 од 
01.09.2015 година. 

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

Број 26-1084/15                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 51 став 1, а во врска со член 21 точка 29 од Стаутот на општина Пробиштип 
(Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална 
самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) а во врска со член 35 од Законот за Основно образование 
(Службен весник на РМ бр. 103/2008, 33/10, 116/110, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 и 116/14) 
Советот на општина Пробиштип расправајќи по Програмата за работа на Општинското oсновно училиште 
„Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за учебната 2015/2016година, на седницата одржана на ден 30.09.2015 
година го донесе следниот:  

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Програмата за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 

учебната 2015/2016 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Општинското основно училиште  „Браќа Миладиновци“ од 
Пробиштип за учебната 2015/2016 година. 

 
2. Составен дел на овој Заклучок е Програмата за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип 

за учебната 2015/2016 година бр. 01-446/1 од 26.08.2015 година, наш бр.26-1000/1 од 01.09.2015 
година. 

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

Број 26-1084/16                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51 став 1 а во врска со член 21 точка 31 од Статутот на општина Пробиштип 
(Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип расправајќи по Извештајот 
за работа на  Средното општинското училиште „Наум Наумовски – Борче“ од Пробиштип за учебната 
2014/2015 година, а по предлог на Комисијата за општествени дејности, на седницата одржана на ден 
30.09.2015 година  го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за работа на СОУ „Наум Наумовски – Борче“   од Пробиштип 

за учебната 2014/2015 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа на Средното општинско училиште „Наум Наумовски – 
Борче“ од Пробиштип за учебната 2014/2015 година. 

 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за работа на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од 

Пробиштип за учебната 2014/2015 година бр.03-257/2 од 09.09.2015 година, наш бр.26-1064/1 
од 23.09.2015 година. 

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

Пробиштип. 
 

Број 26-1084/17                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51 став 1, а во врска со член 21 точка 29 од Статутот на општина Пробиштип 
(Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) , член 36 став 1 точка 6 од Законот на Локална 
Самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 29 од Законот за средно образование 
(Службен Весник на РМ бр.103/2008, 33/10, 116/110, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 и 116/14) 
Советот на општина Пробиштип расправајќи по Програмата за работа на  Средното општинско училиште 
„Наум Наумовски – Борче“ од Пробиштип за учебната 2015/2016 година, на седницата одржана на ден 
30.09.2015 година  го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Програмата за работа на СОУ „Наум Наумовски – Борче“ од Пробиштип за 

учебната 2015/2016 година 
 
1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Средното општинско училиште „Наум Наумовски - Борче“ од 

Пробиштип за учебната 2015/2016 година. 
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2. Составен дел на овој заклучок е Програмата за работа на СОУ „Наум Наумовски –Борче“ од Пробиштип 
за учебната 2015/2016 година бр.03-257/1 од 09.09.2015 година, наш бр.26-1064/2 од 23.09.2015 година. 

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

 

 
Број 26-1084/18                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.09.2015 година, расправајќи по 
барањето од Ибраимова Сенада од Пробиштип, бр.26-1067/1 од 21.09.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:  

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Ибраимова Сенада од Пробиштип (ул. 28 Август бр.21) 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:  
 

 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 26-1084/19-1                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.09.2015 година, расправајќи по 
барањето од Бранко Максимов од Пробиштип, бр.26-1090/1 од 23.09.2015 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Бранко Максимов од Пробиштип (ул.Доне Божинов бр.13) 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 26-1084/19-2                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.09.2015 година, расправајќи по 
барањето од МЗ Долни Стубол, бр.26-1074/1 од 22.09.2015 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 комунални работи на општина Пробиштип да изготви предмер – пресметка 
за реконструкција на селската чешма и активноста да ја реализира во 2016 година.  
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2. Се задолжува одделението за комунални работи на општина Пробиштип да изврши санација на двете 
критичи точки на патот с.Долни Стубол – с.Стрисовци.  
 

3. Се задолжува одделението за комунални работи на општина Пробиштип барните улични места да ги 
предвиде во Програмата за улично осветлување за 2016 година. 

 
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-1084/19-3                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.09.2015 година, расправајќи по 
барањето од ТРД Протел ДООЕЛ, бр.26-1087/2 од 23.09.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби 
и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Советот на општина Пробиштип е за продолжување на соработката со ТРД Протел ДООЕЛ – Пробиштип.  
 

2. Општината да најде начин да се потпише нов Договор за да може седниците на Советот и активностите 
на Советот непречено да бидат емитувани на медиумот, за поголема информираност на граѓаните за 
истите.  

 

3. Доколку има потреба за донесување на било какви Одлуки или измена и прераспределба на средствата 
во Буџетот на општина Пробиштип за да се постигне горенаведената цел, Советот целосно ќе се стави во 
функција за надминување на постоечката ситуација. 

 
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-1084/19-4                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.09.2015 година, расправајќи по 
барањето од Горанчо Алексов од с.Долни Стубол, Пробиштип, бр.26-1009/1 од 02.09.2015 година, а по 
предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Горанчо Алексов од с.Долни Стубол, 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 26-1084/19-5                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.09.2015 година, расправајќи по 
барањето од Живко Кипријановски од с.Трипатанци, Пробиштип, бр.26-1029/1 од 09.09.2015 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. Барањето од Живко Кипријановски од с.Трипатанци, 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 26-1084/19-6                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.09.2015 година, расправајќи по 
барањето од Зора Јованова од населба Калниште, Пробиштип, бр.26-1033/1 од 11.09.2015 година, а по 
предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Зора Јованова од населба Калниште, Пробиштип, 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 26-1084/19-7                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 23-в, став 4) од Законот за управување со отпад (Сл. весник на РМ бр. 09/11, 
123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15 и 156/15) Советот на oпштина Пробиштип, на седницата одржана на ден 
30.09.2015 година, ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А  
за затворање на постојната комунална депонија „Озрен”  

на Општина Пробиштип    
 

Член 1 
 Градската депонија „Озрен” во Пробиштип се затвора, а комуналниот отпад кој што се собира во 
иднина ќе се прифаќа и депонира на депонијата во Свети Николе.  
 

Член 2 
  Депонирањето на комуналниот отпад на депонијата во Свети Николе ќе се врши во периодот од 2016  
до 2020 година. 

Член 3  
 Меѓусебните односи, како и цената на депонирањето на отпадот ќе бидат регулирани со посебен 
договор помеѓу Општина Пробиштип односно ЈКП „Никола Карев” и Општина Свети Николе односно ЈКП 
„Комуналец” кое стопанисува со градската депонија. 
 

Член 4 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде објавена во 

службен гласник на Општина Пробиштип. 
 

Број 26-1084/20                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

 
Согласно со членот 23-в, став 4) од Законот за управување со отпадот (Сл. весник на РМ бр. 09/11, 

123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15 I 156/15) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 
30.09.2015 година, ја донесе следната: 
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О  Д  Л  У  К  А  
за прифаќање за одлагање на комуналниот отпад од општина 

Пробиштип во општина Свети Николе 
 

Член 1 
 Градската депонија во Свети Николе ќе биде место на прифаќање и депонирање на комуналниот 
отпад од општина Пробиштип. 

Член 2 
  Прифаќањето и депонирањето на комуналниот отпад од општина Пробиштип  ќе се врши во 
периодот од 2016  до 2020 година. 

Член 3  
 Меѓусебните односи, како и цената на депонирањето на отпадот ќе бидат регулирани со посебен 
договор помеѓу општина Свети Николе односно ЈКП „Комуналец” кое стопанисува со градската депонија и 
општина Пробиштип односно односно ЈКП „Никола Карев”. 
 

Член 4 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде објавена во 

службен гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-1084/21                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 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 Oпштина Пробиштип  на седницата одржана на 30.09.2015 година, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 
за кофинансирање на Проектот „Регулација на река Киселица - Пробиштип“ 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност на општина Пробиштип за кофинансирање на Проектот 
„Регулација на река Киселица - Пробиштип“ со сопствени финансиски средства во износ од 902.723,00 
денари. 

Член 2 
Остатокот од средствата за овој Проект во вредност од 2.655.000,00 денари, се обезбедени од 

Швајцарската Амбасада во Република Македонија, преку Центарот за развој на Источниот плански регион. 
 

Член 3 
Одлуката влегува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Пробиштип“. 
 
Број 26-1084/22                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2015 година                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                  Ранко Давитков с.р. 

 


