
     

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

________________________________________________________________________________________________ 

Број 45/2016          Пробиштип  01.06.2016 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.45 одржана на ден 
27.05.2016 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 
1. Извештај за остварување на Буџетот на општина Пробиштип за првиот квартал од 2016 година 

(01.01.2016 година до 31.03.2016 година) бр.26-560/3; 
2. Финансиски Извештај за работата на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип за период од 01.01.2106 година до 

31.03.2016 година бр.26-560/4; 
3. План за снабдување со вода во вонредни околности бр.26-560/5; 
4. Правилник за давање на награди на спортски друштва за постигнати резултати на државно ниво бр.26-

560/6; 
5. Извештај за реализација на Програмата за спроведување на активностите на спортските друштва и 

одржување на спортската инфраструктура во општината за 2015 година бр.26-560/7; 
6. Извештај за реализација на Програмата за одбележување на празници, манифестации и настани во 

општина Пробиштип за 2015 година бр.26-560/8; 
7. Извештај за реализација на Акциониот план за социјална заштита за 2015 година бр.26-560/9; 
8. Извештај од реализирани активности согласно Акциониот план за работа на Комисијата за еднакви 

можности за 2015 година бр.26-560/10; 
9. Извештај за реализираните активности од страна на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на 

патиштата на општина Пробиштип за 2015 година бр.26-560/11; 
10. Извештај за реализација на активностите за Програмата во областа на заштитата и спасувањето за 2015 

година бр.26-560/12; 
11. Извештај за реализација на Програмата за јавно здравје и спроведување на општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести за 2015 година бр.26-560/13; 
12. Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за влијанието на животната средина бр.26-560/14; 
13. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко - планска документација за 

издавање на урбанистичка согласност за АД „Стрмош“бр.26-560/15; 
14. Извештај за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на општина Пробиштип за 2015 

година бр.26-560/16; 
15. Извештај за реализација на Програмата за работа на инспекциското одделение во општина Пробиштип за 

2015 година бр.26-560/17; 
16. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на територијата на 

општина Пробиштип за 2015 година бр.26-560/18; 
17. Извештај за реализација на Програмата за изградба и одржување на улично осветлување на територијата 

на општина Пробиштип за 2015 година бр.26-560/19; 
18. Извештај за реализација на Програмата за ЛЕР на општина Пробиштип за 2015 година бр.26-560/20; 
19. Извештај за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на општина Пробиштип за 2015 година 

бр.26-560/21; 
20. Заклучоци по молби и барања бр.26-560/22-(1-13); 
21. Програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на 

подрачјето на општина Пробиштип за 2016 година бр.26-560/23; 
22. Одлука за утврдување на локации за депонирање на угинати животни од болеста Јазлеста кожа бр.26-

560/24. 
 

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

Пробиштип. 

 

   Број 08-560/26         ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 01.06.2016 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       ПРОБИШТИП                                  Тони Тоневски с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 32, став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(Сл.Весник на РМ бр.61/2004, 96/04, 67/07 и 156/09 и 47/11), Советот на општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 27.05.2016 година, ја донесе следната : 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина 
Пробиштип за периодот од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 
периодот од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година. 
 

Член 2 
 Планираните и остварени приходи односно извршените расходи по видови се искажани во 
билансот на приходите и расходите и се составен дел од оваа Одлука. 
    

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

општина Пробиштип. 
 

Број 26-560/3                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 5 став 3 и член 11 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на 
РМ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Советот на општина 
Пробиштип на седницата одржана на ден 27.05.2016 година, расправајќи по Финансиски Извештај 
на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година бр.26-
513/1 од 28.04.2016 година, ја донесе следната : 

 
О Д Л У К А 

за  давање согласност на Финансискиот извештај  на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип 
за периодот од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година 

 
Член 1 

 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 
периодот од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година бр.26-513/1 од 28.04.2016 година. 
 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука е Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од 
Пробиштип за периодот од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година бр.26-513/1 од 28.04.2016 
година усвоен со Одлука од страна на Управниот одбор на претпријатието бр.02-306/1 од 
27.04.2016 година. 

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

на општина Пробиштип. 
 

Број 26-560/4                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 11 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96, 
06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 112/13 и 41/14), а поради исполнување на условите од член 
8 и 10 од Законот за снабдување со вода и одведување на урбани и отпадни води (Службен весник 
на РМ бр.68/14), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.05.2016 година, 
ја донесе следната : 
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О Д Л У К А 
За  давање согласност на Планот за снабдување со вода за пиење во  

вонредни околности 
 

Член 1 
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Планот за снабдување со вода за пиење во  

вонредни околности. 
Член 2 

 Составен дел на оваа Одлука е Планот за снабдување со вода за пиење во  
вонредни околности бр.01-304/1 од 27.04.2016 година. 
 

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

на општина Пробиштип. 
 

Број 26-560/5                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен 
Весник на РМ бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
27.05.2016 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за спроведување на 
активностите на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општината за 
2015 година, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спроведување на 

активностите на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во 
општината за 2015 година  

 
1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за спроведување на активностите 
на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општината за 2015 година. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за спроведување 
на активностите на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општината 
за 2015 година. 

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

 
Број 26-560/7                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен 
Весник на РМ бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
27.05.2016 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на 
празници, манифестации и настани во општина Пробиштип за 2015 година, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на 
празници, манифестации и настани во  

општина Пробиштип за 2015 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на празници, 
манифестации и настани во општина Пробиштип за 2015 година. 
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2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на програмата за 
одбележување на празници, манифестации и настани во општина Пробиштип за 2015 година. 
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 
општина Пробиштип. 

 
Број 26-560/8                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен 
Весник на РМ бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
27.05.2016 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална 
заштита во општина Пробиштип за 2015 година, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална заштита во 
општина Пробиштип за 2015 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална заштита во 
општина Пробиштип за 2015 година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална 
заштита во општина Пробиштип за 2015 година. 
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 

општина Пробиштип. 

Број 26-560/9                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен 
Весник на РМ бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
27.05.2016 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Акциониот план за работа на 
комисијата за еднакви можности во општина Пробиштип за 2015 година го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

zа усвојување на Извештајот за реализација на Акциониот план за работа на комисијата 
за еднакви можности   

во општина Пробиштипза 2015 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Акциониот план за работа на комисијата за 
еднакви можности во општина Пробиштип за 2015 година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Акциониот план за работа на 
комисијата за еднакви можности во општина Пробиштип за 2015 година. 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 

општина Пробиштип. 

Број 26-560/10                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
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(Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
27.05.2016 година, расправајќи по Извештајот за реализирани активности од страна на 
Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2015 
година, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за реализирани активности од страна на Општинскиот 
Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2015 

година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот реализирани активности од страна на Општинскиот Совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2015 година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот реализирани активности од страна на 
Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 
2015 година. 

 

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

 
Број 26-560/11                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен 
Весник на РМ бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
27.05.2016 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за активности во 
областа на заштитата и спасувањето во општина Пробиштип во 2015 година, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите во областа 
на заштитата и спасувањето   

во општина Пробиштип во 2015 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за активностите во областа на 
заштитата и спасувањето во општина Пробиштип во 2015 година. 
 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на програмата за активностите 
во областа на заштитата и спасувањето во општина Пробиштип во 2015 година. 
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 
општина Пробиштип. 
 
Број 26-560/12                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
27.05.2016 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за јавно здравје и 
спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина 
Пробиштип за 2015 година, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за јавно здравје и 

спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на 
општина Пробиштип за 2015 година 
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1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за јавно здравје и спроведување 

на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина Пробиштип за 

2015 година. 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за јавно здравје 

и спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина 

Пробиштип за 2015 година. 

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

Пробиштип. 

Број 26-560/13                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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, 192/15 и 39/16) , Советот на oпштина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 27.05.2016 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 
за  неспроведување на стратегиска оцена 

на влијание на животната средина 
За планскиот документ Урбанистички план вон населено место за изградба на СРТЦ Пониква, на дел од 
КП332/1, КО Јамиште и КП83/2, КП83/3, КП83/5 и делови од КП17, КП82, КО Зеленград, Општина 
Пробиштип     
1.Границата на планскиот опфат опфаќа дел од КП332/1, КО Јамиште, делови од КП17, КП82 иКП83/1, 
КО Зеленград и во целост КП83/2, КП83/3 и КП83/5, КО Зеленград, Општина 
Пробиштип. Истата е соодветно прикажана во графичките прилози. 
Вкупната површина во рамките на планскиот опфат изнесува 40,83ha. 
не  се спроведува   стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од 
Законот за животната средина. 
 2. Во рамките на планскиот опфат на предметниот локалитет се планира развој со 
предвидување на наменски зони со основни класи на намена кои припаѓаат на следниве 
групи на класи на намена: 
А – Домување ,А4 – Времено сместување Б – Комерцијални и деловни намени ,Б1 – Мали 
комерцијални и деловни намени Б5 – Хотелски комплекси Д – Зеленило и рекреација 
Д1 – Парковско зеленило Д2 – Заштитно зеленило Д3 – Спорт и рекреација Д4 – Меморијални простори 
Е – Инфраструктура Е1 – Комунална инфраструктура Е2 – Комунална супраструктура  
Како органи засегнати од имплементација на планскиот документ Урбанистички план вон населено 
место за изградба на СРТЦ Пониква Урбанистички план вон населено место за изградба на СРТЦ 
Пониква се определуваат следните: Министерство за животна средина и просторно планирање, 
Општина Пробиштип. 
3. Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз 
животната средина од член 65 став 4 осд Законот за животна средина и врз основа на податоците од 
Прилог 2 на Правилникот за формата и содржината на образецот на одлуката за спроведување односно 
неспроведување  на стратегиска оцена донесувањето на планскиот документ ДУП за блок 7.2 КО 
Пробиштип Општина Пробиштип ,НЕМА да има влијание врз животната средина според предвидените 
намени во ДУП-от. 
4. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од неспроведување на стратегиска 
оцена се објавува на веб страната на Општина Пробиштип  на следната веб адреса/и: 
www.probistip.gov.mk . 

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 26-560/14                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 oпштина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип” бр.6/2006), 
Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.05.2016 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 ги вклопи  бесправно изградените објекти од локално значење со намена – Г1-1 
објекти во функција на рудник,  изградени на  КП бр.68, 67, 71, 70, 93, 100, 881/2, МВ Пупеза, КО 
Стрмош, општина Пробиштип, изградени од страна на АД „Стрмош“ Рудници за неметали - 
Пробиштип, со адреса на ул.„Македонски револуционери“ бр.56 од Пробиштип.  

 
Член 2 

Со важечката урбанистичка планска документација бесправните објекти  се изградени 
надвор од планскиот опфат на град Пробиштип и не се наоѓа во потенцијално  нестабилна зона, 
а земјиштето на кое се изградени објектите е  во сопственост на АД „Стрмош“ Рудници за 
неметали - Пробиштип и Република Македонија. 

 
Член 3 

Се утврдува дека во идната урбанистичко - планска документација ќе се изврши  
проширување  на планскиот опфат на град Пробиштип или ке се изготви друг вид на урбанистичка 
планска документација и во идната урбанистичко - планска документација ќе биде со намена Г1-1-
објекти во функција на рудник. 

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

Општина Пробиштип. 
 

Број 26-560/15                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
27.05.2016 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко 
планирање на општина Пробиштип за 2015 година, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање 

на општина Пробиштип за 2015 година 
 

1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање 
на општина Пробиштип за 2015 година. 

 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за 

урбанистичко планирање на општина Пробиштип за 2015 година. 
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на 

општина Пробиштип. 
 
Број 26-560/16                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 
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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 
27.05.2016 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за работа на 
Одделението за инспекциски работи на општина Пробиштип за 2015 година, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Oдделението за 
инспекциски работи на општина Пробиштип за 2015 година 

  
1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за работа на Oдделението за 
инспекциски работи на општина Пробиштип за 2015 година. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за работа на 
Одделението за инспекциски работи на општина Пробиштип за 2015 година. 

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-560/17                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
27.05.2016 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за уредување на 
градежно земјиште за 2015 година на подрачјето на општина Пробиштип, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно 
земјиште за 2014 година на општина Пробиштип 

 
1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на општина Пробиштип за 2015 година. 

 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за 

уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Пробиштип за 2015 година. 
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на 

општина Пробиштип. 
 
Број 26-560/18                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
27.05.2016 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за изградба и 
одржување на уличното осветлување во општина Пробиштип за 2015 година, го донесе следниот: 

  
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на 
уличното осветлување во општина Пробиштип за 2015 година 
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1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на 
уличното осветлување на подрачјето на општина Пробиштип за 2015 година. 

 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за 

изградба и одржување на уличното осветлување на подрачјето на општина Пробиштип за 2015 
година. 

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

општина Пробиштип. 
 
Број 26-560/19                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
27.05.2016 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за ЛЕР на општина 
Пробиштип за 2015 година, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за ЛЕР на општина 
Пробиштип за 2015 година 

 
1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за ЛЕР на општина 

Пробиштип за 2015 година. 

 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за ЛЕР на 

општина Пробиштип за 2015 година. 
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на 

општина Пробиштип. 
 
Број 26-560/20                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
27.05.2016 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за енергетска 
ефикасност на општина Пробиштип за 2015 година, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на 
општина Пробиштип за 2015 година  

 
1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на 

општина Пробиштип за 2015 година. 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за 

енергетска ефикасност на општина Пробиштип за 2015 година. 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на 

општина Пробиштип. 
 
Број 26-560/21                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 
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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 
27.05.2016 година, расправајќи по барањето од Група граѓани од Пробиштип претставувани 
од Влатко Ѓорѓиевски бр.26-539/1 од 09.05.2016 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 го задолжува Градоначалникот на општина Пробиштип пред 

донесување на конечно Решение за изградба на базна станица за мобилна телефонија – 
антенски столб, да ги земе во предвид сите укажувања на граѓаните согласно ова барање за да 
се проверат сите законски решенија поврзани со оваа област.  

 

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

Број 26-560/22-1                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
27.05.2016 година, расправајќи по барањето од МЗ Плешенци, бр.26-542/1 од 10.05.2016 година, а 
по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од МЗ Плешенци за реконструкција на кровната конструкција на Црквата 

Св.Параскева во Плешенци, се прифаќа. 
2. Се одобруваат 30.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип.. 
 

Број 26-560/22-2                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
27.05.2016 година, расправајќи по барањето од Управата на Црквата „Св.Пророк Илија“ од 
с.Бунеш, бр.26-519/1 од 04.05.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го 
донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Управата на Црквата „Св.Пророк Илија“ од с.Бунеш за нејзино 

возобновување, се прифаќа. 
 

2. Се одобруваат 30.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  
 

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

 
Број 26-560/22-3                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 
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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 
27.05.2016 година, расправајќи по барањето од Дејанче Стојчев од с.Дренак, бр.26-494/1 од 
25.04.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Дејанче Стојчев од с.Дренак 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 26-560/22-4                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
27.05.2016 година, расправајќи по барањето од Венцо Митевски ул.ЈНА бр.47 б од Пробиштип, 
бр.26-527/2 од 06.05.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе 
следниот: 

З А К Л У Ч О К 

 
1. Располагањето со недвижни ствари во сопственост на општина Пробиштип се врши согласно 

Законот за располагање на стварите во сопственост на општината, а истото се врши во 
постапка на јавно надавање, согласно Законот, по електронски пат.  
 

2. По утврдување на цената од овластен проценител, Советот на општина Пробиштип ќе донсе 
Одлука за отуѓување или давање под закуп на недвижни ствари, во каја ќе биде вметната и оваа 
парцела.  

 

3. Ве охрабруваме да ги следите Објавите и во тие постапки, согласно Законот, да се пријавите на 
јавното надавање како и секое друго заинтересирано лице..  

 

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

 
Број 26-560/22-5                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
27.05.2016 година, расправајќи по барањето од МЗ Лесново, бр.26-576/1 од 23.05.2016 година, а 
по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од МЗ Лесново се препраќа во одделението за комунални работи на општина 

Пробиштип за да го реализира истото, доколку за тоа има услови.  
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2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип.. 

 
Број 26-560/22-6                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
27.05.2016 година, расправајќи по барањето од Ванчо Насевски од Злетово, бр.26-578/1 од 
25.05.2016 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 Насевски од Злетово за еднократна парична помош, се прифаќа. 

 

2. Се одобруваат 50.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  
 

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

 
Број 26-560/22-7                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
27.05.2016 година, расправајќи по барањето од Сашо Крстов од с.Добрево, бр.26-451/1 од 
13.04.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Сашо Крстов од с.Добрево за еднократна парична помош се одбива бидејќи 

барателот има доставено некомплетна документација согласно 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). 
 

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

Број 26-560/22-8                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
27.05.2016 година, расправајќи по барањето од Жаклина Тодоровска од с.Драч, бр.26-450/1 од 
13.04.2016 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 Жаклина Тодоровска од с.Драч 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 26-560/22-9                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
27.05.2016 година, расправајќи по барањето од Иван и Јулија Пешовски од Пробиштип, бр.08-
448/1 од 13.04.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Иван и Јулија Пешовски од Пробиштип (ул.Илинденска бр.33) за еднократна 

парична помош за учество на Скопски маратон 2016, се одбива, бидејќи манифестацијата 
Скопски маратон 2016 веќе е завршена.  
 

2. Барателите за начинот како да го остварат правото на финансиска помош за учество на вакви 
манивестации да се информираат во одделението за јавни дејности на општина Пробиштип. 

 

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

 
Број 26-560/22-10                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
27.05.2016 година, расправајќи по барањето од Група граѓани од улица Пониква во Злетово, 
бр.26-385/1 од 28.03.2016 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 изврши надзор над 

процесот на изградба на овој крак и по неговото завршување да изготви решение за 
рефундирање на 10.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип на барателите. 

 

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

 
Број 26-560/22-11                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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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27.05.2016 година, расправајќи по барањето од Николчо Арсов од с.Ратавица, бр.26-552/1 од 
13.05.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Николчо Арсов од с.Ратавица за еднократна парична помош се одбива бидејќи 

барателот има доставено некомплетна документација согласно 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). 
 

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

 
Број 26-560/22-12                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 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 
27.05.2016 година, расправајќи по барањето од Група граѓани кои обработуваат земја во м.в. 
Турање во Злетово, бр.26-579/1 од 25.05.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и 
барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

1. На барателите им се одобрува: 

  1) цефка Ф600 во должина од 6 метри; и  

  2) градежен материјал во вредност од 3.000,00 денари (цемент и песок).  

 
2. Се задолжуваат службите да го информираат АД Водостопанство на РМ да ги вклучи овие 

парцели во делот на наводнувањето, за што корисниците би си плаќале соодветен надомест. 
 

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

 
Број 26-560/22-13                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка1 од Законот за локална самоуправа(Сл. весник на РМ 
бр 5/2002) и член 21, став1, точка 8 од Статутот на општина Пробиштип (Сл. гласник на општина 
Пробиштип бр 4/2005), Советот на општина Пробиштип, на седницата одржана на 27.05.2016 
година, ја усвои следната  

ПРОГРАМА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО  

ЗЕМЈИШТЕНА ПОДРАЧЈЕТО  НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
ЗА 2016 ГОДИНА 

 
Со оваа Програма  се врши изменување и дополнување на Програмата за уредување на 

градежно земјиште за подрачјето на општина Пробиштип за 2016 година  бр 26-1232/13-1 од 
20.11.2015 година објавена во Службен гласник на Општина Пробиштип бр.39/2015 и Програмата 
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за изменување и дополнување бр.26-387/8 од 04.04.2016 објавена во Службен  гласник на општина 
Пробиштип бр.44/2016 и тоа : 

 
Подпрограма Јл Изградба на други комунални објекти  
- Во предвидените активности под р.б. 4 Изградба на градска капела во графата буџет место 

7 000 000 денари ќе стои 9 500 000 денари. 
Вкупно во подпрограмата Јл место предвидените 17 700 000 денари во графата буџет ќе 

стои 20 200 000 денари. 
 
Подпрограма Ла Изградба на спортска инфраструктура  
- Во предвидените активности под р.б. 5 Изградба на трим патека во СРТЦ Пониква во 

графата буџет место 3 000 000 денари ќе стои 500 000 денари. 
Вкупно во подпрограмата Ла место предвидените 4 690 000 денари ќе стои 2 190 000 

денари. 
 
Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште 

на подрачјето на општина Пробиштип за 2016 година стапува во сила со донесувањето , а ќе се 
објави во Службен Гласник на општина Пробиштип. 

 
Број 26-560/23                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник 
на РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен гласник 
на општина Пробиштип бр.5/2005), а врз онова на заклучоците од Дирекцијата за заштита и 
спаување  бр.10-51/5 од 12.05.2016 година,  Советот на општина Пробиштип на седницата одржана 
на ден 27.05.2016 година, ја донесе следната:  

 
ОДЛУКА 

За утврдување на локации за депонирање на угинати животни 
од болеста  Јазлеста кожа 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се утврдуват локациите за депонирање - закоп на угинати животни од 
болеста Јазлеста кожа на територијата на општина Пробиштип. 
 

Член 2 
 За закоп на угинати животни од болеста Јазлеста кожа се утврдуваат следните локации:  

- Депонија Озрен,  

- Место викано Мелиште во Злетово 

- Место викано Длабоки дол во с.Долни Стубол 

Член 3 
 Закопувањето на угинатите животни ќе се врши во јами под надзор на ЈКП „Никола Карев“ - 
Пробиштип. 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со донесувањето а ќе се објави во Службен Гласник на општина 
Пробиштип.  

 
Број 26-560/24                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002) 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 27.05.2016 година, го 
усвои следниот: 

П Р А В И Л Н И К 
За давање на награди на спортските друштва за постигнатите резултати на највисоко државно ниво 

 
Член 1 

Со овој Правилник се утврдува начино,условите и  висината на финансиските средства кои ќе се доделат на спортските друштва од општина 
Пробиштип,за екипна и поединечна конкуренција во сениорска,јуниорска,кадетска и пионерска конкуренција,за постигнати резултати на највиско 
државно ниво за освоено прво,второ и трето место. 

Член 2 
Во дадената табела подолу се утврдува категоријата,освоеното место и финансиската награда изразена во МКД денари.  

 Сениори 
Екипно 

Сениори 
Поединечно 

Јуниори 
Екипно 

Јуниори 
Поединечно 

Кадети 
Екипно 

Кадети 
Поединечно 

Пионери 
Екипно 

Пионери 
Поединечно 

Прво Место 90.000 20.000 30.000 15.000 15.000 10.000 10.000 6.000 

Второ Место 60.000 10.000 15.000 7.000 10.000 4.500 6.000 3.000 

Трето Место 30.000 8.000 10.000 5.000 6.000 3.000 4.000 2.000 

 
Член 3 

Право на парична награда имаат сите спортски друштва,регистрирани во општина Пробиштип, кои екипно(во било која категорија наведена во 
член 2) преку спортски натпревари учествуваат во националните државни лиги од највисок ранг,  организирани од  соодветните национални спортски 
федарации,или поединечно турнирски (во било која категорија наведена во член 2)се натпреварува во највисок ранг, во систем на натпревари 
организиран од националните соодветни спортски федерации. 

Член 4 
Паричната награда предвидена со овој правилник се исплатува по барање на спортското друштво кое има достигнување согласно член 2,а истото 

е постигнато согласно условите пропишани со член 3 од правилникот. 
Во прилог на барањето спортското друштво треба да достави потврда(диплома ,признание) за освоеното место на државно ниво. 
 

Член 5 
 Овој Правилник влегува во сила од денот на донесувањето од страна на Советот на општина Пробиштип и по објавување во службен гласник 

на општина Пробиштип.  
 

Број 26-560/6                                                                                                                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.05.2016 година                                                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПРОБИШТИП                                                                                                                              Ранко Давитков  с.р. 


