
       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
       НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП                                                                                                                                                                                                        

________________________________________________________________________________________________ 

Број 38/2015           Пробиштип  16.10.2015 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.38 
одржана на ден 16.10.2015 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 

1. Решение за избор на командир на полициска станица од општа надлежност во Пробиштип 
бр.26-1146/3; 

 

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

на општина Пробиштип. 

 

   Број 08-1146/5          ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 16.10.2015 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       ПРОБИШТИП                                  Тони Тоневски с.р. 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 12 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 
РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 34 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 24 од Законот за полиција (Службен Весник на РМ 
бр.114/2006, 6/09, 145/12, 41/14 и 33/15), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана 
на ден 16.10.2015 година, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
за избор на командир на Полициска станица од општа надлежност  

во Пробиштип 
 

1. За командир на Полициската станица од општа надлежност во Пробиштип се избира 
МИТКО ИГНАТОВ. 

 

2. Решението стапува на сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на 
општина Пробоштип. 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Министерот за внатрешни работи, согласно член 24 од Законот за полиција, достави 
листа на кандидати за избор на командир на Полициска станица од општа надлежност во 
Пробиштип бр.24.7-74228/1 од 13.10.2015 година. 
 Советот на општина Пробиштип, во законски рок, на својата редовна седница одржана 
на 16.10.2015 година, расправајќи по предлогот на Министерот, за командир на Полициската 
станица од општа надлежност во Пробиштип го избра Митко Игнатов, татко Димитрија, 
државјанин на Република Македонија, македонец, роден во Пробиштип на 18.09.1977 година, со 
живеалиште во Пробиштип на улица „11 Октомври“ бр.20/10, со завршено високо образование – 
Воена академија и 11 години работно искуство во полицијата. 
 
       
Број 26-1146/3                                 СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
16.10.2015 година                     ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

       ПРОБИШТИП                                                                  Ранко Давитков с.р. 

 
  
 
 
 


