
       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
       НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП                                                                                                                                                                                                        

________________________________________________________________________________________________ 

Број 37/2015           Пробиштип  13.10.2015 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.37 
одржана на ден 09.10.2015 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 

1. Заклучок бр.26-1129/2-2; 
2. Правилник за внатрешната организација на општина Пробиштип бр.26-1129/3; 
3. Одлука за сопствено учество – кофинансирање на Проект „Санација на дел од локален пат до 

село Јамиште“ бр.26-1129/4; 
4. Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на 

средства од буџетската сметка на општина Пробиштип бр.26-1129/5; 
5. Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор за грант бр.26-1129/6. 

 

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

на општина Пробиштип. 

 

   Број 08-1146/8          ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 13.10.2015 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       ПРОБИШТИП                                  Тони Тоневски 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 09.10.2015 година, а на предлог на 
претседателот на Советот, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Советот на општина Пробиштип е за продолжување на соработката со локалните 

медиуми.  
 

2. Општината да најде начин да се потпишат нови Договори со локалните медиуми за 
да може седниците на Советот и активностите на Советот непречено да бидат 
емитувани, 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 26-1129/2-2         СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
09.10.2015 година                     ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                   Ранко Давитков с.р. 
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Врз  основа на член 17 став 7 од Законот  за вработените во јавниот сектор (''Службен весник на 

Република Македонија” број 27/14 и 199/14) и член 57 и 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/02), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 

09.10.2015  година,  го донесе следниот: 

ПРАВИЛНИК 

за внатрешната организација на општина Пробиштип 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

 Со оваа Одлука се утврдува внатрешната организација, видовите и бројот на организациските 

единици, делокругот на работа на организациските единици, и начини и форми на раководење  со делокругот 

на работа  општинската администрација на општина Пробиштип.  

 

Член 2 

 Внатрешната организација на општинската администрација на општината се утврдува во зависност 

од надлежностите на општината утврдени со закон, групирањето на работите и задачите според видот, 

обемот, сложеноста, нивната меѓусебна сродност и поврзаност, како и други услови потребни за 

утврдувањето на внатрешната организација. 

 

 II.ВИДОВИ  И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ      

 

Член 3 

Општинската администрација на општината Пробиштип се организира во следните организациски 

единици: 10 одделенија и една територијална противпожарна единица. 

 

Член 4 

 Одделенијата се образуваат за вршење на следните административни работи  и тоа: стручно-

административни, нормативно-правни, извршни, статистички, административно-надзорни, плански, 

информатички, кадровски, материјални, финансиски, сметководствени, информативни и други работи од 

административна природа. 

 Територијалната противпожарна единица се образува заради гаснење на пожари, спасување на 

животот на граѓаните и заштита на имотот загрозени од пожари и експлозии, укажување на техничка помош 

при незгоди и опасни ситуации, како и извршување на други работи при несреќи и непогоди.  

 

Член 5 

 Општинската администрација на општина Пробиштип се организира во следните одделенија и 

територијална противпожарна единица: 

1. Одделение за правни и општи работи;  

2. Одделение за финансиски прашања; 

3. Одделение за јавни дејности; 

4.    Одделение за комунални работи, патишта и улици; 

5.    Оделение за урбанизам;  

6.    Одделение за поддршка на градоначалникот;  

7.    Одделние за ЛЕР и заштита на животната средина;  

       8.    Одделение за инспекциски работи; 

9. Одделение за внатрешна ревизија; 

10. Одделение за управување со човечки ресурси; 

11. Територијална противпожарна единица. 

Член 6 

 Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ на организацијата на општина Пробиштип 

(органограм). 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.37/2015   

 

стр.3 

 

 III.ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ СТРУКТУРИ 

 

Член 7 

 Одделението за правни и општи работи ги врши следните работи: 

 -изготвување на одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и на 

Градоначалникот; 

 -дава мислење на актите од аспект на нивната законитост, ги следи прописите и нивните изменувања 

и дополнувања; 

 -ги спроведува јавните набавки во општината; 

 -врши архивско работење и административно технички работи; 

 -врши стручни и организациски работи за функционирање на Советот и  на неговите тела; 

 -дава правна помош по одредени работи за општината; 

 -ги информира корисниците на услугите за полесно остврување на нивните права; 

 -работи од канцелариското работење кое опфаќа прием, отварање, евиденција и испраќање на актите 

на органите на општинта; 

 -работи за возниот парк и други технички работи (одржување на хигиена и достава на пошта); 

 -врши информатичко технички работи; 

 -врши и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот. 

 

Член 8 

 Одделението за финансии  прашања ги врши следните работи: 

 -подготвување на буџетот и завршната сметка на буџетот; 

 -подготвување на финансиски план за извршување на буџетот (квартален и годишен)  

 - подготвување на квартални извештаи за извршување на буџетот; 

 -следење на остварувањето на приходите и извршување на расходите;  

 -сметководствено евидентирање на извршувањето на буџетот; 

 -благајничко работење; 

 -води евиденција за имотот на општината; 

 -работи на материјално-финансиските работи; 

 -работи на администрирање на даноците на имот  и комуналните такси ; 

 - други работи доверени од Советот и  Градончалникот. 

 

Член 9 

 Одделението за јавни дејности ги врши следните работи: 

 -ги координира работите помеѓу локалната самоупрва и примарното здравство, образованието, 

културата, социјалната заштита и другите  јавни  дејности предвидени со Законот за локална самоупрва; 

 -негување и одржување на културното наследство и минеролошките експонати од локалните рудни 

наоѓалишта;  

 -врши и други работи доверени од Советот и Градоначалникот.   

 

Член 10 

 Одделението за комунални работи, патишта и улици ги врши следните работи: 

 -изработува и реализира програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општината;

      

-изработува  и реализира програма за изградба, одржување и заштита на локалните патишта и улици; 

 -изработува и реализира програма за јавното осветлување на подрачјето на општината; 

 -ги следи состојбите и организира изградба, реконструкција и оддржување на јавното зеленило, 

фонтаните, дрворедите и друга комунална опрема поставена на улиците и на другите јавни површини; 

 -врши други работи доверени од Советот и Градоначалникот. 

     

            Член 11 

 Одделението за урбанизам, заштита на животната средина  и ЛЕР ги врши следните работи: 

- изработува и реализира програма за уредување на просторот;  

-урбанистичко (урбано и рурално) планирање; 

 -издавање на одобренија за градење на објекти од локално значење утврдени со закон; 
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 -уредување на просторот и уредување на градежното земјиште; 

 -работи на предметите за утврдување на правен стаус на бесправно изградени објекти; 

 -работи од областа на е-катастар.  

 

     Член 12 

 Одделението за подршка на градоначалникот ги врши следните работи:  

- подготвува акти за градоначалникот; 

- врши стучни работи за градоначалникот; 

- врши организациски и протоколарни работи за градоначалникот;  

- доставува информации и податоци во врска со активностите на градоначалникот; 

- ја информира  јавноста за работењето на градоначалникот; 

- врши други работи доверени од Советот и од Граоначалникот. 

 

     Член 13 

 Одделението за локален економски развој и заштита на животната средина ги врши следните 

работи:  

- подготвува планови за локален економски рзвој;  

- подготвува акти за Советот и Градоначалникот од областа на економскиот развој, трговијата, 

занаетчиствот, туризам, угостителство; 

- иницира и развива регионална и мегународна сотаботка; 

- аплицира со проекти пред домашни и странски донатори;  

- учестува во координирање  и водење на меѓународни проекти; 

- овозможува услови  за подршка на мали и срдни претпријатија, претприемништво и 

земјоделство;  

- обезбедува документациска база на податоци за потребите на планирањето на економскиот 

развој;  

- подотвува акти за заштита на животната средина и природа, мерки за заштита и спречување на 

загадување на вода, воздух и земја; 

- врши други работи доверени од Советот и од Градоначалникот; 

- врши други работи доверени од Советот и Градоначалникот. 

 

Член 14 

 Одделението за инспекциски работи ги врши следните работи: 

 -врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на 

комуналните работи; 

 -врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на 

превозот во патниот сообраќај и јавните патишта; 

 -врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на 

заштитата на животната средина; 

-врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на 

градежништвото и урбанистичкото планирање; 

- врши инспекциски работи и контрола во образованието и спортот; 

-врши инспекциски работи  и контрола во остварувањето на општинските даноци и такси и 

надоместоци од надлежност на општината; 

 -врши и други работи доверени од Советот и Градоначалникот. 

 

Член 15 

 Одделението за внатрешна ревизија ги врши следните работи: 

 - врши внатрешна ревизија во општината и во јавните служби кои ги основа општината, согласно со 

закон и со системот и процедурите за внатрешна ревизија воспоставени од општината  согласно со 

меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија прифатени од 

Министерството  за финансии; 

 -подготвува годишен план за внатрешна ревизија  и по одобрување на градоначалникот го обезбедува 

неговото спроведување и следење; 

 -доставува извештаи за извршената внатрешна ревизија до градоначалникот и советот на општината; 
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 -изготвува годишни извештаи за работењето на внатрешната ревизија, 

 -врши оценување на значајни фактори на ризик и давање совети на градоначалникот за намалување 

на факторите на ризик;  

 -дава препораки за подобрување на работењето на општинската администрација; 

 -ја следи и проверува точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските 

извештаи; 

 -ја утврдува и оценува усогласеноста на работењето со законите, подзаконските акти и актите на 

органите на општината. 

Член 16 

Одделението за управување со човечки ресурски ги врши следните работи: 

-води селекција и постапка за вработување во општинската администрација; 

- воведување во работа на ново вработените; 

- мотивација и односи со вработените; 

- обука и стручно усовршување на општинската администрација; 

- персонална и кадровска евиденција;  

 -се грижи за спроведување на законите за унапредување на човечките ресурси и води грижа за 

правична застапеност на заедниците; 

 -предлага политики за управување со човечките ресурски во општината; 

 -предлага Програма за обука на државните службеници и води евиденција на обуките;  

 -соработува со Министерството за информатичко општество и администрација и со  Агенцијата за 

админстрација;    

Член 17 

 Територијалната противпожарна единица на општина Пробиштип  ги врши следните работи: 

 - изготвување на планови и програми за заштита на лица, имот и добра од пожари; 

 - организирање на противпожарна заштита; 

 - гаснење на пожари; 

 -одржување и употреба на уреди, опрема и средства за гаснење на пожари; 

 -спасување на животи на граѓани и заштита на имоти загрозени од пожари и експлозии; 

 - укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации; 

- извршување на други работи при несреќи и непогоди; 

 

Член 18 

 Општинската администрација врши и работи делегирани од органите на државната управа, во 

согласност со закон. 

 

 IV.РАКОВОДЕЊЕ СО ОРГАНИЗАЦСКИТЕ ЕДИНИЦИ 
 

Член 19 

 Со одделението раководи  раководител на одделението. 

 Во случај  на отсутност или спреченост на раководителот на одделението, со одделението раководи 

стручен државен службеник со највисоко звање во одделението, кој го определува Градоначалникот. 

 Територијалната противпожарна единица  на општина Пробиштип се организра на ниво на единица  

и со неа раководи Командир.   

Член 20 

 Вкупниот  број  на вработени и распоредот по звања и работни места го утврдува Градоначалникот 

на општината со правилникот за систематизација на работните места на општинската администрација.  

 

 V. ПРЕОДНИ  И  ЗАВРШНИ  ОДРЕДБИ 

 

Член 21 

 Со денот на влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за организацијата, 

делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општина Пробиштип 

број 07-71/8 од 29.01.2010  година (,,Службен Гласник на општина Пробиштип” бр. 16/10)  и Одлуката за 

изменување и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите 
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на општинската администрација на општина Пробиштип бр. 07-1058/12 од 26.08.2013 година (,,Службен 

Гласник на општина Пробиштип” бр.7/2013)  

Член 22 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 

Пробиштип, а ќе се применува по добиената согласност  од Министерството за информатичко општество и 

администрација. 

 

Број 26-1129/3                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

09.10.2015                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Пробиштип                         Ранко Давитков с.р. 

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

Република Македонија бр. 5/2002) и член 21 став 1 точка 43 а во врска со член 15 став1 точка 4 од Статутот 

на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина 

Пробиштип на седницата одржана на ден 09.10.2015 ја донесе следната: 

 

ОДЛУКА 

За сопствено учество-кофинансирање на Проектот 

„Санација на дел од локален пат  до село Јамиште“ 

 

Член 1 

Општина Пробиштип ќе го кофинансира Проектот „Санација на дел од локален пат до село Јамиште“ со 

кој аплицираше до Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој  за користење 

на средства  од   Програмата за финансиска подршка на руралниот развој. 

 

Член 2 

 Вкупната вредност на  проектот за санација изнесува 600.018,00денари, а сопственото учество на 

општина Пробиштип  изнесува 50% од вкупната вредност или  300.009,00денари. 

 

Член 3 

 Сопственото учествот на општина Пробиштип ќе се трансферира на сметка на носителот на проектот, 

а вкупната вредност ќе зависи од добиената вреднoст по спроведената постапка за јавна набавка согласно 

Законот за јавни набавки.  

 

Член 4 

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

 

Број 26-1129/4                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

09.10.2015                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Пробиштип                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4 од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на 

Општина Пробиштип („Службен гласник на општина Пробиштип„ број 4/2005), а во врска со одредбите од 

член 4 став 6 и 7 од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11), Советот на 

Општина Пробиштип на својата редовна седница одржана на ден 09.10.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

за давање согласност и овластување  за измирување односно пренасочување на средства од буџетската 

сметка на Општина Пробиштип 

 

Член 1 

Во случај на непочитување на договорените услови, со оваа одлука се дава согласност и овластување 

на Градоначалникот на општина Пробиштип за измирување на средства од буџетската сметка на Општина 

Пробиштип, во износ на искористените средства од Договорот за грант, кој ќе се склучи согласно Договор за 

финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за 

Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република 
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Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување 

и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за 

распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни 

води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), помеѓу Општина Пробиштип и 

Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а во случај на непочитување на договорните 

услови. 

Член 2 

Се овластува Градоначалникот на Општина Пробиштип да изврши измирување на средствата од 

буџетската сметка на општината, во износ на искористените средства од Договорот за грант односно 

наплатата на средства да ја извршува Министерство за финансии на Република Македонија, со насочување 

на средства од буџетската сметка на општината-крајниот корисник или со задршка на дел од дотациите кои 

треба да се распределат на Општина Пробипштип до износот потребен за наплата на побарувањето, согласно 

одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11). 

 

Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Пробиштип”. 

 

Број 26-1129/5                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

09.10.2015                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Пробиштип                         Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4  од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на 

Општина Пробиштип („Службен гласник на Општина Пробиштип „ број 4/2005), Советот на Општина 

Пробиштип на својата редовна  седница одржана на ден 09.10.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, 

согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу  

Република Македонија и Европска инвестициона банка за 

Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со  

Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот 

за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот 

„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 

154/2010), меѓу Општина Пробиштип и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија 

  

Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на општина Пробиштип да го 

потпише Договорот за грант, кој ќе се склучи согласно Договорот за финансирање serapis број 2008-0446 

помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на 

отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската 

инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ 

(“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно 

договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Пробиштип и Министерство за транспорт и врски на 

Република Македонија.  

Член 2 

Се задолжува и овластува Градоначалникот на општина Пробиштип, да го потпише Договорот за 

грант, кој ќе се склучи согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу Република 

Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во 

врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по 

Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 83/10) меѓу Општина Пробиштип и Министерство за транспорт и врски на 

Република Македонија. 
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Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Пробиштип”. 
 
Број 26-1129/6                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

09.10.2015                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Пробиштип                         Ранко Давитков с.р. 

 


