
     

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

________________________________________________________________________________________________ 

Број 42/2016          Пробиштип  01.03.2016 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.42 одржана на ден 
29.02.2016 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 
 

1. Одлука за проширување на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година бр.26-247/3; 
2. Изменување и дополнување на Акциониот план за јавни работи за 2016 година бр.26-247/4; 
3. Одлука за определување на зони на подрачјето на општина Пробиштип бр.26-247/5; 
4. Одлука за меѓуопштинска соработка со општина Македонска Каменица бр.26-247/6 ; 
5. Согласност за Програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на ООУ 

„Браќа Миладиновци“ – Пробиштип бр.26-247/7; 
6. Согласност за Програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на ООУ 

„Никола Карев“ – Пробиштип бр.26-247/8; 
7. Согласност на Одлука за утврдување на висината на цените за погребални услуги бр.26-247/9; 
8. Согласност за утврдување на висината на надоместоците за управување и одржување на градските 

гробишта бр.26-247/10; 
9. Согласност на Одлуката за утврдување на цената на водата за пиење за с.Ратавица бр.26-247/11; 
10. Одлуки за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко планска документација за 

издавање на урбанистичка согласност бр.26-247/12 (1-8); 
11. Изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање за 2016 година бр.26-247/13; 
12. Одлука за усвојување на ДУП за УБ 1 и УБ 2.2 бр.26-247/14; 
13. Одлука за спроведување на стратегиска оцена на влијание на животна средина бр.26-247/15; 
14. Именување на членови во училишниот одбор на ООУ „Никола Карев“ – Пробиштип бр.26-247/16; 
15. Заклучок за Стојче Божинов бр.26-247/17-1; 
16. Заклучок за Менка Атанасова бр.26-247/17-2; 
17. Заклучок за Жаклина Гичева бр.26-247/17-3; 
18. Заклучок за Војчо Манасиев бр.26-247/17-4; 
19. Заклучок за Цветан Цветковски бр.26-247/17-5; 
20. Заклучок за МЗ Плешенцибр.26-247/17-6; 
21. Заклучок за Здружение на граѓани „Илински врц“ с.Лесново, Пробиштип бр.26-247/17-7; 
22. Заклучок за Роза и Иле Тодосови бр.26-247/17-8; 
23. Заклучок за ЗГ политички прогонувани за македонската самобитност бр.26-247/17-9; 
24. Заклучок за Ванчо Павловски бр.26-247/17-10; 
25. Заклучок за ОО на Црвен крст – Пробиштип бр.26-247/17-11; 
26. Одлука за подршка и сопствено учество – кофинансирање на Проект „Изградба на локален пат до село 

Јамиште“бр.26-247/18. 
 

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

Пробиштип. 

 

 

   Број 08-247/20         ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 01.03.2016 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       ПРОБИШТИП                                  Тони Тоневски с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 
на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Службен Весник на РМ бр.64/2005, 
2008), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 29.02.2016 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
За измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на општина Пробиштип за 2016 
година на следниот начин: 
 
Потпрограма и назив на потпрограма 
       Потставка и опис на потставката                               Самофин.     Дотации     Донации      Кредити 
Се зголемуваат приходите на следните потставки: 
 
N10   Основно образование 

       742115  Приходи од европските држави                                             0                        0              110.503                      0 

                                                                                                                           0           0           110.503                      0 

И се распоредуваат на следниве расходни потставки: 
 
N10   Основно образование 
       420130  Патување во земјата - сместување                                                0                       0                 27.000                       0 
         420220  Патување во странство – патни расходи                                        0                         0                 80.000                       0 
          423110  Канцелариски материјали                                                                0                       0                   3.503                       0 

                                                                                                                                                                                                                                             
0                        0               110.503                       0 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на општина 
Пробиштип и станува составен дел на Буџетот на општината за 2016 година. 

 
Број 26-247/3                             СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 година                       ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                             Ранко Давитков с.р. 

 
Врз основа на член 83 и 84 од Законот за вработување и осигурување во случај на 

невработеност (Сл. Весник на РМ бр. 37/1997; 25/2000; 101/2000; 50/2001; 25/2003; 37/2004; 4/2005; 
50/2006; 29/2007; 102/2008; 161/2008; 50/2010; 88/2010; 51/2011; 11/2012; 80/2012; 114/2012; 
39/2014; 44/2014; 113/2014; 56/2015; 129/2015; 147/2015 и 154/2015), Програмата за изградба и 
одржување на општински патишта и улици и Програмата за одржување на хигиената на јавните 
сообраќајни површини во општина Пробиштип за 2016 година, на предлог на Градпоначалникот на 
општина Пробиштип, Советот на општина Пробиштип на седницата што се одржи на ден 
29.02.2016 година го донесе следниот: 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА АКЦИОНЕН ПЛАН 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ 
во Општина Пробиштип за 2016 година 

 
Се врши изменување и дополнување на Акциониот план за извршување на јавни работи на 

територијата на општина Пробиштип за 2016 година, донесен од Советот на општина Пробиштип 
бр.26-69/7 од 27.01.2016 година, објавен во Службен Гласник на општина Пробиштип бр.41/2016 и 
тоа на следниот начин: 

За извршување на програмските активности потребно е ангажирање на уште 10 лица , така 
што вкупниот број на ангажирани лица за извршување на јавни работи ќе изнесува 25 лица.  
 Акциониот  план се менува во делот на трошоците и  истиот ќе гласи: 
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Потребни Финансиски средства за извршување на јавните работи на територијата на општина 
Пробиштип за 2016 година се наместо ,,1.015.500,00,,  се заменува со ,,1.672.500,00 денари“.  

1. 25 лица  х 9 месеци х 6.000 денари надоместок/месец = 1.350.000,00 денари 
2. 25 лица х 9 месеци х 667 денари персонален данок/месец = 150.075,00 денари 
3. 25 лица х 9 месеци х 633 денари осигурување во случај на несреќа при работа и 

професионално заболување/месец=  142.425,00 денари 
4. Трошоци за набавка на алат и опрема (лопати, копачи, колички, заштитни ракавици, елеци  

и сл.) = 30.000,00 денари 
5. Вкупно потребни средства за реализација на планот  =  1.672.500,00 денари 

 
Изменувањето и дополнувањето на акциониот план за извршување на јавни работи стапува во 

сила со донесувањето. 
 

Број 26-247/4                             СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 година                       ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                             Ранко Давитков с.р. 

 
Врз основа на Уредбата за определување на реонизација на зони на градовите  и 

населените места во Република Македонија (Службен весник на РМ бр.56/05 и 87/07) 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 ан ден 29.02.2016 година ја 
донесе следната:  

О Д Л У К А 
За измени и дополнувања на Одлуката за определување  

на  зони на подрачјето  на општина Пробиштип 
 

Член 1  
Со оваа Одлука  се врши измена  и дополнување на Одлуката за определување на зони на 

подрачјето на општина Пробиштип бр.07-594/5 од 27.06.2008 година (Службен гласник на општина 
Пробиштип бр.38/2008), со утврдување на 3 зони на  целата територија на општина Пробиштип  и 
тоа : централно подрачје, вонцентралчно подрачје  и населени и воннаселени места.  

 
Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: 
„-Централното подрачје ги опфаќа само „ЗОНА ЦЕНТАР“  определена со Одлуката за 

зонирање на  општина  Пробиштип  во границите на градежниот реон  бр.07-331/4 од 30.03.2007 
година и графичкиот прилог  составен на основа оваа одлука (Службен гласник на општина 
Пробиштип бр.21/2007) 

-Вонцентралното подрачје  ги опфаќа  ПРВАТА , ВТОРАТА и ТРЕТАТА градежна зона  
утврдени со Одлуката од Алинеја 1 на овој член. 

-Населени  и воннаселени места  спагаат сите останати подрачја кои не се опфатени со 
напред наведените  градежни зони  и дел од четвртата градежна зона( зона за индустрија)“ 

Член 3 
Оваа одлука  ке се применува во постапката на трансформација на градежното земјиште и  

во постапката на отуѓување  и давање под закуп на градежното земјиште согласно Законот за 
градежно земјиште .   

Член 4 
Одлуката стапува на сила  со објавувањето  во Службен гласник на општина Пробиштип. 

 
Број 26-247/5                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 година                       ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                             Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 6 став 1 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на 
РМ“ бр.79/09), член 14 и 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа(„Службен весник на 
РМ“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на општина Пробиштип („Службен гласник на општина 
Пробиштип“ бр.4/2005) Советот  на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 29.02.2016  
година  ја донесе следната:  

О Д Л У К А  
за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка 

 
Член 1  

 Советот на општина Пробиштип го утврдува Предлогот за меѓуопштинска соработка, 
поднесен од градоначалникот на општина Македонска Каменица бр.26-258/1 од 24.02.2016 година 
меѓу општина Македонска Каменица и општина Пробиштип, донесен од Советот на општина 
Македонска Каменица со Одлука бр.08-418/1 од 22.02.2016 година. 

 
Член 2 

По утврдувањето на Предлогот за меѓуопштинска соработка општина Пробиштип и општина 
Македонска Каменица да склучат меѓусебен Договор, согласно Законот за меѓуопштинска 
соработка („Службен весник на РМ“ бр.79/09). 

 
Член 3 

Составен дел на оваа Одлука се Барањето за воспоставување на меѓуопштинска соработка 
на градоначалникот на општина Македонска Каменица бр.09-426/1 од 22.02.2016 година и 
Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка, донесена од Советот на општина 
Македонска Каменица бр.08-418/1 од 22.02.2016 година. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со објавување во Службен гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-247/6                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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 126 став 1 алинеја 2 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 29.02.2016 година, постапувајќи по Барањето поднесено од ООУ„Браќа 
Миладиновци“ од Пробиштип бр. 03-84/1 од 16.02.2016 година, наш бр.26-2091 од 16.02.2016 
година, ја даде следната: 

С О Г Л А С Н О С Т  
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности во ООУ 

„Браќа Миладиновци“ - Пробиштип 
 

Член 1  
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на  Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
слободни активности во ООУ „Браќа Миладиновци“ - Пробиштип. 

Член 2 
 Составен дел на оваа Согласност е Програмата за изведување на ученички екскурзии и 
други слободни активности во ООУ „Никола Карев“ - Пробиштип бр.01-82/1 од 16.02.2016 година. 

Член 3 
 Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-247/7                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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 126 став 1 алинеја 2 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 29.02.2016 година, постапувајќи по Барањето поднесено од ООУ„Никола Карев“ од 
Пробиштип бр. 03-54/2 од 22.02.2016 година, наш бр.26-246/1 од 22.02.2016 година, ја даде 
следната: 

С О Г Л А С Н О С Т  
на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности во ООУ 

„Никола Карев“ - Пробиштип 
 

Член 1  
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на  Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
слободни активности во ООУ „Никола Карев“ - Пробиштип. 
 

Член 2 
 Составен дел на оваа Согласност е Програмата за изведување на ученички екскурзии и 
други слободни активности во ООУ „Никола Карев“ - Пробиштип бр.03-54/1 од 22.02.2016 година. 
 

Член 3 
 Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-247/8                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 година                       ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                             Ранко Давитков с.р. 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 6 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник 

на РМ бр.5/2002), член 21, став 1, точка 29 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија 
(Службен весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 8/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14) 
Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 29.02.2016 година, ја донесе 
следната: 

О Д Л У К А 
за давање Согласност на Одлуката за утврдување на висината на цената на 

погребалните услуги 
 

Член 1 
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за утврдување на висината на цената на 

погребалните услуги, усвоена со Одлука на УО бр.02-126/1 од 12.02.2016 година. 

 

Член 2 

Составен дел на оваа Согласност е Одлуката за утврдување на висината на цената на 

погребалните услуги, усвоена со Одлука на УО бр.02-126/1 од 12.02.2016 година. 

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

Пробиштип. 
 

Број 26-247/9                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 година                       ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                             Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 6 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник 
на РМ бр.5/2002), член 21, став 1, точка 29 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија 
(Службен весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 8/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14) 
Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 29.02.2016 година, ја донесе 
следната: 

 О Д Л У К А  
за давање Согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците за 

управување и одржување на градските гробишта 
 

Член 1 
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците за 

управување и одржување на градските гробишта, усвоена со Одлука на УО бр.02-125/1 од 

12.02.2016 година. 

Член 2 

Составен дел на оваа Согласност е Одлуката за утврдување на висината на надоместоците 

за управување и одржување на градските гробишта, усвоена со Одлука на УО бр.02-125/1 од 

12.02.2016 година. 

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

Пробиштип. 
 

Број 26-247/10                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 година                       ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                             Ранко Давитков с.р. 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 6 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник 

на РМ бр.5/2002), член 21, став 1, точка 29 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија 
(Службен весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 8/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14) 
Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 29.02.2016 година, ја донесе 
следната: 

 О Д Л У К А  
за давање Согласност на Одлуката за утврдување на цената на водата за пиење за 

с.Ратавица 
 

Член 1 
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за утврдување на цената на водата за пиење за 

с.Ратавица, усвоена со Одлука на УО бр.02-160/1 од 24.02.2016 година. 

 

Член 2 

Составен дел на оваа Согласност е Одлуката за утврдување на цената на водата за пиење 

за с.Ратавица, усвоена со Одлука на УО бр.02-160/1 од 24.02.2016 година. 

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

Пробиштип. 
 

Број 26-247/11                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 година                       ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                             Ранко Давитков с.р. 
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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, 129/15 и 

217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип” 
бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип 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 
помошни стопански објекти  изградени  на  КП.бр351/1 и КП.бр.352, МВ Село, КО Бучиште , 
Општина Пробиштип, изграден од страна на ДПТУ АГРОЖИТО ДОО ПРОБИШТИП , со адреса на  
ул.,,Јордан Стојанов,, бр.18  од Пробиштип.  
 

Член 2 
Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект на КП.бр.351/1 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 ДПТУ АГРОЖИТО ДОО ПРОБИШТИП. 
 

Член 3 
Се утврдува дека во  идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши  проширување  на 
планскиот опфат на населено место Бучиште  и идната урбанистичко-планска документација ќе 
биде со намена помошен стопански објект. 

Член 4 
Со оглед на тоа што намената на земјиштето на КП.бр.352/2 на кое е изграден  објектот  не е во 
согласност со намената  во важечката урбанистичко-планска документација се утврдува дека во 
идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши усогласување на намената на објектот и 
ќе  биде со намена  мало стопанство.                     

Член 5 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 

Општина Пробиштип. 
 

Број 26-247/12-1                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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, 129/15 и 

217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип” 
бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип 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 745/1  МВ Град  КО Пробиштип  , Општина 
Пробиштип,  изграден од страна на  Ѓорги Атанасов , со адреса на живеење на  ул.,,Гоце 
Делчев,, бр.17А  од Пробиштип. 
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Член 2 
Бесправниот објект се наоѓа во планскиот опфат на Урбанистички план за  град Пробиштип и не се 
наоѓа во потенцијално нестабилна зона а земјиштето на кое е изграден објектот е  во сопственост 
на Ѓорги Атанасов и Трајан Пановски. 

Член 3 
Со оглед на тоа што намената на земјиштето на кое е изграден  објектот  не е во согласност со 
намената  во важечката урбанистичко-планска документација се утврдува дека во идната 
урбанистичко-планска документација ќе се изврши усогласување на намената на објектот и ќе  
биде со намена    А-домување А4-времено сместување.  
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 

Општина Пробиштип. 
 

Број 26-247/12-2                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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, 129/15 и 

217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип” 
бр.6/2006), Градоначалникот на Општина Пробиштип му предлага на Советот на Општина 
Пробиштип да 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.1866/2 и КП.бр.1866/3 , МВ Леговец, КО 
Древено, Општина Пробиштип, изграден од страна на Орце Герасимов со адреса на живеење 
на  ул.,,Вељко Влаховиќ,, ББ  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 Орце Герасимов. 
 

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 26-247/12-3                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 година                       ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                             Ранко Давитков с.р. 
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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, 129/15 и 

217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип” 
бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип 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.1976/7, МВ Леговец, КО Древено, 
Општина Пробиштип, изграден од страна на Сашко Митровски , со адреса на живеење на  
ул.,,Вељко Влаховиќ,, бр.1-2/6  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 Стоил Митровски. 
 

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 26-247/12-4                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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, 129/15 и 

217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип” 
бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип 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.2915 и дел од  КП.бр.2761, МВ Завој, КО 
Добрево  Општина Пробиштип, изграден од страна на Динка Спировска, со адреса на живеење 
на  ул.,,8-Ми Август,, бр.18  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 со КП.бр.2761 на 
кое е изграден објектот е  во сопственост  на лицето Динка Спировска и КП.бр.2915 сопственост на 
Република Македонија. 
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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 26-247/12-5                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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, 129/15 и 

217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип” 
бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип 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.4052, МВ Леговец, КО Пробиштип, 
Општина Пробиштип, изграден од страна на Иве Нацев, со адреса на живеење на  ул.,,Јаким 
Стојковски ,, бр.113  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 Иве Нацев. 
 

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 26-247/12-6                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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, 129/15 и 

217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип” 
бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип 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  
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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 (доградба на викенд куќа)  изграден на  КП.бр.1976/2 , МВ Леговец, КО 
Древено, Општина Пробиштип, изграден од страна на Санде Илиевски со адреса на живеење на  
ул.,,Јаким Стојковски,, бр.32   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 Санде Илиевски . 
 

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 26-247/12-7                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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, 129/15 и 

217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип” 
бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип 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.402/2 , МВ Церот, КО Шталковица, 
Општина Пробиштип, изграден од страна на Стојан Наумовски, со адреса на живеење на  
ул.,,Коперникова,, бр.17/1-20  од Скопје.  

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 Стојан Наумовски. 

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 26-247/12-8                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 година                       ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                             Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 6,7 и 11 од Статутот на 
Општина Пробиштип („Службен гласник на Општина Пробиштип“ бр.4/2005), а во врска со член 20 
од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“  199/14, 44/15 и 193/15), 
Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната: 

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  
   ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП ЗА 2016 ГОДИНА 
 
Се врши измена и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на Општина 
Пробиштип за 2016 година бр.26-1232/22  од 20.11.2016 година (Службен Гласник на Општина 
Пробиштип бр. 39/2015  ) во делот: 

Член 1 

После точката 1.2.5 се додава нова точка 1.2.6 која гласи: 

1.2.6 Изработка на Урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес 
за изградба на семејни куќи за домување за млади брачни парови со површина 
П=292.604,60 м2 

 

 Во овој плански  опфат освен  основната класа на намена  А1 –домување во станбени 

куќи согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање може да 

се предвидат и компатибилни класи на намени  со максимален дозволен процент  на учество 

на збирот на компатибилните намени на  во однос на основната класа на намена  од 30% и 

тоа Б1-мали комерцијални и деловни намени  30% ,В1-образование и наука 30%,Д3-спорт и 

рекреација  30%,Б5-хотелски комплекси 5%,Г2-лесна и незагадувачка индустрија  5% 

 

 Програмата за дополнување и измена на Програмата за урбанистичко планирање  на 
oпштина Пробиштип за 2016 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
Службен Гласник на Општина Пробиштип. 

 

Број 26-247/13                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 година                       ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                             Ранко Давитков с.р. 

 
Врз основа на член 39 став 4,  а во врска со  член 38 став 2 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (,,Сл. Весник на РМ,,бр. 199/14, 44/15 ) и член 21 став 1 точка 7 од 
Статутот на општина Пробиштип  (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на 
Oпштина Пробиштип на седницата одржана на ден  29.02.2016 година ја  донесе следната:  

 
О Д Л У К А 

за донесување на  Предлог  - Детален урбанистички план за  Блок 1 и Блок 2.2  

 
Член 1 

Со оваа одлука се донесува   Предлог - Деталниот урбанистички план  за Блок  1 и Блок 2.2  
- општина Пробиштип, согласно член 39 став 4 ,  а во врска со  член 38 став 2, по добиената  
Согласност од страна на Министерство за транспорт и врски Скопје. 

 
Границите на планскиот опфат за ДУП за Блок 1 и Блок 2.2  се следните: 
 

- На исток се движи по осовината на градската магистрална улица „Б“ - дел од регионален 
пат Р1205 (Врска со А2 – Кратово – Пробиштип – Крупиште (Врска со А3); 
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- 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. 
Опфатот е со површина од 36,53. ха. 
 
Предлог - Деталниот урбанистички план за Блок 1 и Блок 2.2 - општина Пробиштип  e 

изработен  од страна на ИН ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија - ДОО -  Скопје 
 

Член 2 
 Одлуката стапува во сила осум дена од објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 

 

Број 26-247/14                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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 општина 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, 51/11, 144/12, 55/13, 163/13, 42/14, 
44/15, 129/15 и 192/15), Советот на Општина Пробиштип ја донесе следната: 

О Д Л У К А 
за спроведување на стратегиска оцена 

на влијание на животната средина 
 

1.За планскиот документ Нацрт – деталниот урбанистички за дел од Блок 2.1 (градежни парцели бр.19, 20, 
21, 22 и 23) - Пробиштип тех.бр.196/15  и површина од П=33.391,0м

2
 за плански период од 2015 - 2020 

година  

2.Планскиот опфат на Измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 2.1, општина Пробиштип, е со следните 
граници:  

 Од северната страна по осовината на магистралниот пат што е дел од регионалниот пат Р206; 

 Од југозападната страна по осовината на индустриската “улица бр.2” (работно име по ДУП); 

 Од источната и западната страна по границите на граничните парцели и за истиот      потребно е да 
се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за 
животната средина. 

3. Во овој опфат  се предвидени класи на намени од групата  - Г1 - тешка индустрија  - Е1 - комунална 
инфраструктура -  Е2 - комунална супраструктура -  Д2 - заштитно зеленило 

4. Како органи засегнати од имплементација на планскиот документ Деталниот урбанистички план за дел од 
Блок 2.1 (градежни парцели бр.19,20,21,22 и 23) Пробиштип се определуваат следните: Министерство за 

животна средина и просторно планирање, Општина Пробиштип. 
5.   За планскиот документ Нацрт- Деталниот урбанистички план за дел од Блок 2.1  
      (градежни парцели бр.19,20,21,22 и 23),  донесувањето на планскиот документ за Нацрт    
       Детален    урбанистички план за дел од Блок 2.1 (градежни парцели бр.19,20,21,22 и 23)  
       Пробиштип,  ќе има влијание врз животната средина.  
6.   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, 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  
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       наследство, влијание од несреќи и хаварии и прекугранично влијание. 
 7.   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  
8.  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 26-247/15                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 година                       ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                             Ранко Давитков с.р. 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник на 

РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 124 став 2 и 3 од Законот за oсновно 
образование (Службен Весник на РМ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 
24/13), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 29.02.2016 година, а по 
предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го донесе следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За разрешување на членови во Училишниот Одбор на  
ООУ,,Никола Карев,, од Пробиштип 

 
1. Од Училишниот Одбор на Општинско Основно Училиште „Никола Карев“ од Пробиштип како 

претставници  од основачот - општина Пробиштип се разрешуваат членовите: 
 

- Билјана Панова-дипл.одд.наставник и 
- Наталија Николова-дипл.педагог; 
 

2. Решението влегува во сила од денот на  објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 

 
Број 26-247/16-1                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 година                       ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                             Ранко Давитков с.р. 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник на 

РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 124 став 2 и 3 од Законот за Основно 
образование (Службен Весник на РМ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 
24/13), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 29.02.2016 година, а по 
предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го донесе следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
За именување на членови во Училишниот Одбор на  

ООУ,,Никола Карев,, од Пробиштип 
 

1. Во Училишниот Одбор на Општинско Основно Училиште „Никола Карев“ од Пробиштип како 
претставници од основачот- општина Пробиштип се именуваат членовите: 
 

- Билјана Панова - дипл.одд.наставник и 
- Наталија Николова - дипл.педагог; 

 
2. Мандатот на именуваните изнесува 3 (три) години. 
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3. Решението влегува во сила  од денот на  објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 

 
Број 26-247/16-2                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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 
29.02.2016 година, расправајќи по барањето од Стојче Божинов од Пробиштип, бр.26-230/1 од 
18.02.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 

1. Барањето од Стојче Божинов од Пробиштип (нас.Калниште б.б.) 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 26-247/17-1                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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 
29.02.2016 година, расправајќи по барањето од Менка Атанасова од Пробиштип, бр.26-229/1 од 
18.02.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 

1. Барањето од Менка Атанасова од Пробиштип (нас.Калниште б.б.) за еднократна парична 
помош, се прифаќа. 
 

2. Се одобруваат 5.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  
 

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

 
Број 26-247/17-2                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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 
29.02.2016 година, расправајќи по барањето од Жаклина Гичева од Пробиштип, бр.26-179/1 од 
09.02.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 
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З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Жаклина Гичева од Пробиштип (ул.ЈНА бр.47 А) за еднократна парична помош 
се одбива бидејќи барателот не ги исполнуваат условите за остварување на правото на 
еднократна парична помош 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 (Службен Гласник на општина Пробиштип 
бр.31/2015) и Правилникот 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 од 30.09.2015 година (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.36/2015). 
 

Број 26-247/17-3                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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 
29.02.2016 година, расправајќи по барањето од Војчо Манасиев, бр.26-139/1 од 01.02.2016 година, 
а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Војчо Манасиев се одобрува. 

 

2. Се задолжува општина Пробиштип на барателот да му ги рефундира потрошените средства или 
да изврши набавка на 100 метри цевка ф-100.  

 

3. Се задолжува одделението за комунални дејности да врши надзор над изградбата на 
канализациониот крак. 

 

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

 
Број 26-247/17-4                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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 
29.02.2016 година, расправајќи по барањето од Цветан Цветковски, бр.26-140/1 од 01.02.2016 
година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 

1. Се одобрува рефундирање на средства во висина од 25.000 денари, по завршување на 
изградбата на канализациониот крак.  

 

2. Се задолжува одделението за комунални дејности да врши надзор над изградбата на 
канализациониот крак. 
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3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 

 
Број 26-247/17-5                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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 
29.02.2016 година, расправајќи по барањето од МЗ Плешенци, бр.26-214/1 од 16.02.2016 година, а 
по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 

1. Се одобрува рефундирање на средства во висина од 25.000 денари, по завршување на 
изградбата на канализациониот крак.  

 

2. Се задолжува одделението за комунални дејности да врши надзор над изградбата на 
канализациониот крак. 

 

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

 
Број 26-247/17-6                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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 
29.02.2016 година, расправајќи по барањето од Здружението за одржлив рурален развој на 
село Лесново и Осоговскиот регион – Илински врв – с.Лесново, Пробиштип, бр.26-197/1 од 
12.02.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 

1. Се дава согласност за изградба на традиционална лесновска кујна – Пондиле, со која 
Здружението за одржлив рурален развој на село Лесново и Осоговскиот регион – Илински врв – 
с.Лесново, Пробиштип ќе може да аплицира на повикот за финансирање на Проекти за НВО од 
Владата на Република Македонија.  

 

2. Заклучокот влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-247/17-7                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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 
29.02.2016 година, расправајќи по барањето од Роза и Иле Тодосови од Злетово, бр.26-216/1 од 
16.02.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 
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З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Роза и Иле Тодосови од Злетово се одобрува.  
 

2. Барателите се ослободуваат од обврските по поснов на данок на имот за 2015 и 2016 година. 
 

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

 
Број 26-247/17-8                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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 
29.02.2016 година, расправајќи по барањето од ЗГ политички прогонувани, затварани и 
осудувани за идеите за самобитноста на македонскиот народ и неговата државност, бр.26-
244/1 од 22.02.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 

1. Барањето од ЗГ политички прогонувани, затварани и осудувани за идеите за самобитноста на 
македонскиот народ и неговата државност се одбива, бидејќи нема предвидено средтства во 
Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година за таа намена. 

 

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

 
Број 26-247/17-9                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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 
29.02.2016 година, расправајќи по барањето од Ванчо Павловски од Злетово, бр.26-279/1 од 
26.02.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 

1. Барањето од Ванчо Павловски од Злетово се препраќа во одделението за јавни дејност на 
општина Пробиштип, кое е надлежно да одлучува по ваков вид на барања. 

 

2. Заклучокот влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-247/17-10                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 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 
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29.02.2016 година, расправајќи по барањето од ОО на Црвен крст - Пробиштип, бр.26-278/1 од 
26.02.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 

1. Барањето од ОО на Црвен крст - Пробиштип се одобрува. 
 

2. Да се испалатат 30.000 денари од Буџетот на општина Пробиштип на ОО на Црвен крст – 
Пробиштип за реализација на активностите по повод Денот на крводарителите – 17 март. 

 

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

 
Број 26-247/17-11                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 година                       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 29.02.2016 година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
За подршка и за сопствено учество-кофинансирање на Проектот 

„Изградба на  локален пат  до село Јамиште“ 
 

Член 1 
 Општина Пробиштип дава подршка на проектот ,,Изградба на локален пат до село 
Јамиште,, како крак од патот за брана Кнежево како приоритетен проект за кој општина Пробиштип 
ќе аплицира до Бирото за регионален развој.  
 Општина Пробиштип ќе обезбеди сопствено учество-кофинансирање во Проектот 
„Изградба на локален пат до село Јамиште“ со дел од вкупната вредност на проектот во  висина 
од 15%, со средства од Буџетот на општина Пробиштип. .  
 

Член 2 
 Вкупната вредност на  проектот за изградба изнесува 6.346.986,00 денари со ДДВ и се 
однесува на подготвителни и земјани работи до фаза тампонирање, а сопственото учество на 
општина Пробиштип ќе изнесува 15% од вкупната вредност или  952.048,00 денари. 
       

Член 3 
Одлуката влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-247/18                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
29.02.2016 година                       ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                             Ранко Давитков с.р. 

 


