
     

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

________________________________________________________________________________________________ 

Број 46/2016          Пробиштип  01.07.2016 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.46 одржана на ден 
30.06.2016 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 
1. Заклучок за усвојување на информацијата за хигиенско-епидемиолошката состојба во општина 

Пробиштип за 2015 година бр.26-674/3; 
2. Одлука за усвојување на Стратегија за ЛЕР на општина Пробиштип за период 2015-2020 година бр.26-

674/4; 
3. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на 

подрачјето на општина Пробиштип за 2016 година бр.26-674/5; 
4. Програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба и одржување на општински патишта 

и улици за 2016 година бр.26-674/6; 
5. Програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба и одржување на уличното 

осветлување во општина Пробиштип за 2016 година бр.26-674/7; 
6. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за 

издавање на урбанистичка согласност за ДОО „Бучиште“ бр.26-674/8-1; 
7. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за 

издавање на урбанистичка согласност за Тоде Лазаров бр.26-674/8-2; 
8. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за 

издавање на урбанистичка согласност за Зоран Алексов бр.26-674/8-3; 
9. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за 

издавање на урбанистичка согласност за Чедо Петров бр.26-674/8-4; 
10. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за 

издавање на урбанистичка согласност за Розе Петровски бр.26-674/8-5; 
11. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за 

издавање на урбанистичка согласност за Тодор Петков бр.26-674/8-6; 
12. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за 

издавање на урбанистичка согласност за ДОО „Агрожито“ бр.26-674/8-7; 
13. Одлука за сопствено учество – кофинансирање на Проект „Инвестиции во локална патна инфраструктура 

(вклучително и мостови) во ИПР – реконструкција на мост с.Ратавица – с.Бунеш бр.26-674/9; 
14. Одлука за одобрување на средства за санација на Црква „Успение на пресвета Богородица“ – Пробиштип 

бр.26-674/10; 
15. Одлука за редовно ажурирање на Процената на загрозеноста на подрачјето на општина Пробиштип од 

сите ризици и опасности бр.26-674/11; 
16. Заклучок по молби и барања за ТП „Чомбе“ бр.26-674/12-1; 
17. Заклучок по молби и барања за Горанчо Алексов бр.26-674/12-2; 
18. Заклучок по молби и барања за Бобан Стоименовски бр.26-674/12-3; 
19. Заклучок по молби и барања за Александра Илиевска бр.26-674/12-4; 
20. Заклучок по молби и барања за Совет на млади бр.26-674/12-5; 
21. Заклучок по молби и барања за ОФС Пробиштип бр.26-674/12-6; 
22. Заклучок по молби и барања за Слободан Петковски и Дарко Андоновски бр.26-674/12-7. 

 

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

Пробиштип. 

 

   Број 08-674/14         ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 01.07.2016 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       ПРОБИШТИП                                  Тони Тоневски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 
на РМ бр.5/2002) и член 51 став 1 а во врска со член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина 
Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип 
на седницата одржана на ден 30.06.2016 година, расправајќи по Информацијата за хигиенско - 
епидемиолошката состојба во општина Пробиштип за 2015 година бр.26-423/1 од 04.04.2016 
година, го донесе следниот:  

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Информацијата за хигиенско-епидемиолошката состојба во 

општина Пробиштип во 2015 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за хигиенско-епидемиолошката состојба во општина 
Пробиштип во 2015 година од Ј.З.О. Центар за јавно здравје - Штип, П.Е.Пробиштип. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Информацијата за хигиенско - епидемиолошката 
состојба во општина Пробиштип во 2015 година од Ј.З.О. Центар за јавно здравје - 
Штип, П.Е.Пробиштип бр.26-423/1 од 04.04.2016 година. 
 

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

 
Број 26-674/3                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 22, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 21, став 1, точка 11 од Статутот на Општина Пробиштип („Службен гласник 
на Општина“ бр. 4/2005), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.06.2016 
година, ја донесе следнава: 

 
ОДЛУКА 

за усвојување на Стратегијата за локален економски развој на општина Пробиштип за 
период 2015-2020 година 

 
Член 1 

 СЕ УСВОЈУВА Стратегијата за о на општина Пробиштип за период 2015-2020 година.   
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила во рок од 8(осум) дена по објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Пробиштип“. 
 
Број 26-674/4                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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 ден 30.06.2016 
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 
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Изменувањето и дополнувањето на Програмата бр.26-387/8 од 04.04.2016 г. објавена  во Службен 
Гласник бр.44/2016 и тоа : 

 
Подпрограма Јг Изградба и реконструкција на системи за водоснабдување 
- По точка 7 се додава нова точка 8 Реконструкција на водоводна линија на улица Тодор 

Александров и тоа во графата буџет ќе стои 1 500 000 денари 
Вкупно во подпрограмата Јг место 4 100 000 денари ќе стои 5 600 000 денари 
 
Подпрограма Јл Изградба на други комунални објекти  
- Во предвидените активности под рб 2 Доградба и реконструкција на градски парк во 

графата буџет место 0 денари ќе стои 2 400 000 денари. 
- По точка 8 се додава нова точка 9 Изградба на камбанарија и фасада на црква во 

Пробиштип и тоа во графата буџет ќе стои 1 306 000 денари. 
Вкупно во подпрограмата Јл место предвидените 20 200 000 денари во графата буџет ќе 

стои 23 906 000 денари. 
 
Подпрограма Ла Изградба на спортска инфраструктура  
-  предвидената активност под рб 4 Изградба на детско игралиште на улица Нада Михајлова 

се менува и место неа се става Реконструкција на ракометно игралиште во Пробиштип и тоа  во 
графата буџет место 1 200 000 денари ќе стои 1 400 000 денари. 

Вкупно во подпрограмата Ла место предвидените 2 190 000 денари ќе стои 2 390 000 
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 26-674/5                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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 12 од Статутот на општина Пробиштип (Сл. гласник на општина 
Пробиштип бр 4/2005), Советот на општина Пробиштип, на седницата одржана на ден 30.06.2016 
година, ја усвои  следната: 

ПРОГРАМА 
за изменување и дополнување на Програмата за изградба и 
одржување на општински патишта и улици за 2016 година 

 
 Со оваа програма се врши изменување и дополнување на Програмата за одржување на 
општински патишта и улици за 2016 година бр.26-1232/13-2 од 20.11.2015 година  објавена во 
Службен гласник на општина Пробиштип бр. 39/2015 и Изменувањето и дополнувањето на 
Програмата бр.26-387/9 од 04.04.2016 г. објавена  во Службен Гласник бр.44/2016 и тоа:  
 

Подпрограма Јд  Изградба и реконструкција на општински патишта и улици 
-Во предвидената активност под рб.4 Реконструкција на дел од улица Тодор Александров место 
предвидените 5 000 000 денари од Буџет ќе стои 5 600 000 денари 
- Во предвидената активност под рб.15: Тампонирање на улици во општина Пробиштип  место 
предвидените 1 500.000 денари од Буџет ќе стои 2 880 000 денари; 
-Во  предвидената активност под рб 16 Изградба на пат за нм Јамиште  во графата донации  ќе 
стои 3 000 000 денари. 
- Во предвидената активност под рб 17 Изградба на мост на Злетовска Река место предвидените 0 
денари во графата  буџет ќе стои 1 620 000 денари , а во графата друго место 4 500 000 денари ќе 
стои 2 883 000 денари. 
- Во предвидената активност под рб.20 Изградба на сервисни улици во урбан блок 7.5 место 
предвидените  5 200 000 денари  во графата буџет ќе  стои  3 000.000  
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- По точка 21 се додава нова точка 22 Изградба на тротоари  на улица Страшо Пинџур со должина 
од 180м со  сума од 430 000 денари во графата буџет 
- По точка 22 се додава нова точка 23  Изградба на тротоари на дел од улицата Кочо Рацин кај 
црквата со должина од 100м  со сума од 390 000 денари во графата буџет 
 Вкупно подпрограмата Јд  од делот на средства буџет место 75 250.000 се зголемува на 77 
470.000 денари. 

Вкупно подпрограмата Јд  од делот на средства донации место 5.200.000 ќе се зголеми на 
8.200 000 денари. 

Вкупно подпрограма Јд од делот на средства во графата друго место 35.160.000 денари ќе 
стои 33.543.000 денари. 
 Програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба и одржување на 
општински  патишта и улици за 2016 година стапува во сила со донесувањето а ќе се објави во 
Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-674/6                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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 став 1 точка 13 од Статутот на општина Пробиштип (Сл. гласник на општина 
Пробиштип бр 4/2005), Советот на општина Пробиштип  на седницата одржана на ден 30.06.2016 
година, ја усвои  следната: 

 
ПРОГРАМА 

за изменување и дополнување на Програмата за изградба и 
одржување на улично осветлување во општина Пробиштип за 2016 година 

 
 Со оваа програма се врши изменување и дополнување на Програмата за изградба и 
одржување на уличното осветлување во општина Пробиштип  за 2016 година бр. 26-1232/16 од 
21.11.2015 година објавена во Службен гласник на општина Пробиштип бр. 39/2015 и  тоа:  
 

-Во приходниот дел точка 2 Други извори на финансирење сумата 4.546.385,00 ден. се 
заменува со  5.373.285,00ден.и позицијата вкупно 15.910.100 се заменува со вкупно 16.737.000,00. 

-Во расходниот дел подпрограма ЈА, синтетика, точка 1.За изградба и реконструкција на 
улично осветлување сумата 8.131.000,00 се заменува со  9.877.000,00 и позицијата вкупно 
11.131.000,00 се заменува со вкупно 9.877.000,00 денари. 

- Во расходниот дел подпрограма ЈА, синтетика,За замена на постојните со 
енергетскоефикасни ЛЕД, точка 2 се брише. 

-Во расходниот дел подпрограма Ј3,синтетичка точка 1.За потрошена електрична енергија 
сумата 4.419.100,00 се заменува со сумата 6.400.000,00 денари. 

-Во расходниот дел подпрограма Ј3,синтетичка точка 2.За тековно одржување на постојното 
улично осветлување сумата 360.000,00 денари се заменува со сумата 460.000,00денари. 

-Во позицијата вкупно во подпрограмата Ј3, сумата 4.779.100,00 се заменува со сума од 
6.860.000,00 денари. 

-Во позицијата се вкупно (расходниот дел) сумата 15.910.100,00 се заменува од 
16.737.000,00. 

-Во расходниот дел ЈА-1, аналитика, за изградба и реконструкција на улично осветлување 
во тчка бр.3 Ул.Нада Михајлова, вкупната сума од 2.100.000,00 ден. се заменува со сума од 
1.950.000,00 денари. 

-Во расходниот дел ЈА-1, аналитика, за изградба и реконструкција на улично осветлување 
во тчка бр.4 Ул.Тодор Александров, вкупната сума од 266.000,00 денари се заменува со сума од 
350.000,00ден. 

-Во расходниот дел ЈА-1, аналитика, за изградба и реконструкција на улично осветлување 
во тчка бр.5 Ул.Димитар Влахов,вкупната сума од 418.000,00ден се заменува со сума од 
900.000,00ден. 
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- Во расходниот дел ЈА-1, аналитика, за изградба и реконструкција на улично осветлување 
во тчка бр.6 Ул Јоаким Крчовски, вкупната сума од 342.000,00 се заменува со сума од 672.000,00 
денари. 

-Во расходниот дел ЈА-1, аналитика, за изградба и реконструкција на улично осветлување 
се додава нова точка 12.Осветлување на градски плоштад со вкупна сума од  1.000.000,00 денари. 

-Вкупната сума на подпрограмата ЈА-1, аналитика, за изградба и реконструкција на улично 
осветлување од 8.131.000,00 ден. се заменува со 9.877.000,00. 

-Во расходниот дел Ј3,аналитика,Одржување на јавното осветлување ,делот промена на 
сите сијалици од сите типови со сума од 150.000,00 денари се заменува со 250.000,00 денари. 

Вкупната сума на подпрограмата Ј3, аналитика, Одржување на јавното осветлување  сумата 
од 360.000,00 денари се заменува со 460.000,00 денари. 
 

Програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба и одржување на улично 
осветлување во општина Пробиштип за 2016 година стапува во сила со донесувањето а ќе се 
објави во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-674/7                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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 ги вклопи  бесправно изградените објекти од локално значење со намена – Г2 
лесна и незагадувачка индустрија – стопански објекти и други помошни објекти во функција 
на стопанство,  изградени на  КП.бр.353 и 422, МВ Село, КО Бучиште , Општина Пробиштип, 
изградени од страна на ДОО ,,Бучиште,, со адреса с.Бучиште - Пробиштип.  

 
Член 2 

Со важечката урбанистичка планска документација бесправните објекти  се изградени 
надвор од планскиот опфат на с.Бучиште и не се наоѓаат во потенцијално  нестабилна зона, а 
земјиштето на кое се изградени објектите е  во сопственост  на Република Македонија. 
 

Член 3 
Се утврдува дека во  идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши  

проширување  на планскиот опфат на с.Бучиште или ке се изготви друг вид на урбанистичка 
планска документација и во идната урбанистичко-планска документација земјиштето ќе биде со 
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија - стопански објекти.. 
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Пробиштип. 
 
Број 26-674/8-1                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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 и 155/12) 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: сервис за 
моторни возила (намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија) со катност Пр, изградени на 
КП.бр.1486/11, м.в.Калниште, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на Тоде 
Лазаров, со адреса на живеење на  ул.,,Крсте Мисирков,, бр.5А  од Пробиштип.  
 

Член 2 
Согласно Генералниот урбанистички план на град Пробиштип на дел од земјиштето на кое е 

изграден објектот предвидена е зона за детска градинка. Бесправниот објект се наоѓа во планскиот 
опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона а земјиштето на кое е изграден објектот е  во 
сопственост  на лицето Тоде Лазаров од Пробиштип. 
 

Член 3 
Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши промена на 

намената на зоната од детска градинка во зона со намена лесна и незагадувачка индустрија-
сервис и дека идната урбанистичко-планската документација ќе биде со намена Г3-сервиси.  
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Пробиштип. 
 
Број 26-674/8-2                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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 и 155/12) 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: производствен 
објект за мебел (намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија) со катност Пр+1, изградени на 
КП.бр.1486/8, м.в.Калниште, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на Зоран 
Алексов, со адреса на живеење на  ул.,,9-ти Мај,, бр.5  од Пробиштип.  
 

Член 2 
Согласно Генералниот урбанистички план на град Пробиштип на дел од земјиштето на кое е 

изграден објектот предвидена е зона за детска градинка. Бесправниот објект се наоѓа во планскиот 
опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона а земјиштето на кое е изграден објектот е  во 
сопственост  на лицето Зоран Алексов од Пробиштип. 
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Член 3 
Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши промена на 

намената на зоната од детска градинка во зона со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија и 
дека идната урбанистичко-планската документација ќе биде со намена Г2.  
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Пробиштип. 
 
Број 26-674/8-3                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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.394 , МВ Кадивка, КО Трооло , Општина 
Пробиштип, изграден од страна на Чедо Петров со адреса на живеење на  ул.,,Браќа 
Миладинови,, бр.15  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 Република Македонија. 
 

Член 3 
Се утврдува дека во  идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши  

проширување  на планскиот опфат на град Пробиштип или ќе се донесе друг вид на урбанистичка 
планска документација 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 26-674/8-4                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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 
помошен објект во функција на мало стопанство, изградени  на  КП.бр 1692, МВ Камењар, КО 
Пробиштип, Општина Пробиштип, изграден од страна на Розе Петровски , со адреса на  
живеење на ул.,,Миро Барага,, бр.98  од Пробиштип.  

 
Член 2 

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект на КП.бр.1692 е 
изграден во планскиот опфат на град Пробиштип и не се наоѓа во потенцијално  нестабилна зона, а 
земјиштето на кое е изграден објектот е  со намена -заштитно зеленило и е во сопственост  на 
лицата Розе Петровски и Страхил Мијалков од Пробиштип. . 
 

Член 3 
Со оглед на тоа што намената на земјиштето на КП.бр.1692 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  помошен објект во функција на мало стопанство.                     
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Пробиштип. 
 
Број 26-674/8-5                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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.671 , МВ Рид Купина, КО Петршино , 
Општина Пробиштип, изграден од страна на Тодор Петков со адреса на живеење на  ул.,,Григор 
Прличев,, бр.30  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 Тодор Петков. 
 

Член 3 
Се утврдува дека во  идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши  

проширување  на планскиот опфат на град Пробиштип или ќе се донесе друг вид на урбанистичка 
планска документација и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена А4-
домување-времено сместување во викенд куќа.  
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Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 

Општина Пробиштип. 
 
Број 26-674/8-6                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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 
помошни стопански објекти  изградени  на  КП.бр.351/1, КП.бр.352/2 и КП.бр.422, 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 Република Македонија. 

 
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 26-674/8-7                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став1 точка 15 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.4/2005),  а во врска со Одлуката за сопствено учество – кофинансирање 
на Проектот ,, Инвестиции во локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) во ИПР – 
Реконструкција на мост с.Ратавица – с. Бунеш,, бр. 26-1048/6 од 30.09.2015 и Одлуката бр.26-69/8 
од 27.01.2016 година објавени во Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 36/2015 и 41/2016),  
Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.06.2016 година ја донсе 
следната:  
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ОДЛУКА 
за сопствено учество – кофинансисрање на Проектот ,, Инвестиции во локална 

патна инфраструктура (вклучително и мостови) во ИПР – Реконструкција 
на мост с.Ратавица – с. Бунеш 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се врши дообезбедување на средства за сопствено учество - 
кофинансирање на Општина Пробиштип на Проекот „Инвестиции во локална патна инфраструктура 
(вклучително и мостови) во ИПР – Реконструкција на мост с.Ратавица – с. Бунеш“. 
 

Член 2 
 Дообезбедување на средствата се врши заради непредвидени работи кои се појавија во 
текот на изградбата, а кои се неопходни да се изведат за завршување на Проектот.  
 

Член 3 
 Средствата кои се дообезбедуваат согласно Анекс на основниот проект и  предмер-
пресметката од изведувачот изнесува 591.025,00 денари и истите се обезбедуваат од Буџетот на 
општина Пробиштип. 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-674/9                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став1, точка 15 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.4/2005), а во врска со барањето од МПЦ-Брегалничка 
православна епархија бр.26-650/2 од 09.06.2016 година, Советот на општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 30.06.2016 година ја донесе следната: 

 
 

ОДЛУКА 
за одобрување на средства за санација на црквата 
,,Успение на пресвета  Богородица,, во Пробиштип 

 
Член 1 

Со оваа одлука се обезбедуват средства од буџетот на општина Пробиштип за санација на 
црквата „Успение на пресвета Богородица“ во Пробиштип, во износ од 1.305.950,00 денари, а врз 
основа на доставена предмер – пресметка.  
 

Член 2 
За одобрените средства се задолжува Градоначалникот на општина Пробиштип да склучи 

Договор за регулирање на меѓусебните права и обврски.  
 

Член 3 
Пред исплата на средствата стручна Комисија од општината да изврши контрола на 

изведените работи и да достави извештај до Советот на општината.  
 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на Општина Пробиштип. 
 
Број 26-674/10                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 10, член 36, став 1, точка 15 и член 62 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 14, став 1 од Уредбата за 

методологија за изработка на Процената на загрозеноста на безбедноста на Република Македонија 

од сите ризици и опасности („Службен весник на РМ“ бр. 13/2011), Советот на општина Пробиштип 

на седницата одржана на 30.06.2016 година, донесе: 

 

О Д Л У К А  

за отпочнување на постапка за ажурирање на Процената на загрозеноста на подрачјето на 

општина Пробиштип од сите ризици и опасности 

 

Член 1 

Со Одлуката се отпочнува постапка за редовно ажурирање на Процената за загрозеност на 

подрачјето на општина Пробиштип од сите ризици и опасности. 

Ажурирањето на Процената за загрозеност на подрачјето на општина Пробиштип од сите 

ризици и опасности ќе се врши во координација со надлежниот Регионален центар за управување 

со кризи. 

Оваа Одлука да се достави до Подрачното одделение Регионален центар за управување со 

кризи Пробиштип 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на донесвањето, а ќе со обкави во „Службен Гласник на 
општина Пробиштип“. 
 
Број 26-674/11                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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 
30.06.2016 година, расправајќи по барањето од ТП Чомбе бр.08-615/1 од 01.06.2016 година, а по 
предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Се усвојува Заклучокот за проценката на вложените средства од страна на закупецот на објект 

во с.Лесново од Комисијата формирана од градоначалникот на општина Пробиштип; 
 

2.  Се задолжуваат службите на општина Пробиштип да му пресметаат пребивање на закупнината 
на ТП Чомбе согласно Заклучокот од Совет бр.26-811/9-7 од 08.07.2015 година; 

 

3. Заклучокот влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-674/12-1                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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 
30.06.2016 година, расправајќи по барањето од Горанчо Алексов од с.Долни Стубол, бр.26-
501/1 од 26.04.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.46/2016   

 

стр.12 

 

З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Горанчо Алексов од с.Долни Стубол 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 26-674/12-2                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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 
30.06.2016 година, расправајќи по барањето од Бобан Стоимановски од Пробиштип, бр.26-
624/1 од 06.06.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Бобан Стоимановски од Пробиштип (ул.Доне Божинов бр.63) за еднократна 

парична помош се одбива бидејќи не ги исполнува 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) т.е. има поголеми семејни приходи од пропишаните граници во 
Правилниците. 
 

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

 
Број 26-674/12-3                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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 
30.06.2016 година, расправајќи по барањето од Александра Илиевска од Пробиштип, бр.26-
681/1 од 27.06.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Александра Илиевска од Пробиштип за еднократна парична помош за 

лекување, 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 26-674/12-4                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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 
30.06.2016 година, расправајќи по барањето од Совет на млади на општина Пробиштип, 
бр.26-683/1 од 27.06.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе 
следниот: 

З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Совет на млади на општина Пробиштип за подршка на организација на 

манифестацијата „Леговец ленд 2016“, се прифаќа; 
 

2. Се одобруваат 30.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип за набавка на озвучување, 
светло и ДЈ опрема; 

 

3. Се задолжуваат службите навремено да достават барање до Министерството за одбрана за 
обезбедување на агрегат со јачина од најмалку 75 кв; 

 

4. Се задолжува ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип за одржување на хигиената пред, за време и по 
настанот, како и косење и собирање на тревата пред настанот; 

 

5. Се задолжуваат службите да побараат 15 парчиња полициска/безбедносна ограда од МВР; 
 

6. Се одобрува користење на Спортската сала на ООУ „Браќа Миладиновци“ во случај на дожд; 
 

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

 
Број 26-674/12-5                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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 
30.06.2016 година, расправајќи по барањето од ОФС Пробиштип, бр.26-668/1 од 21.06.2016 
година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Се задолжуваат службите на општина Пробиштип да достават до Советот писмени и целосни 

образложенија по основ на сите Заклучоци наведени во барањето; 
 

2. Да го известат Советот што со исполнетите обврски на закупецот на градскиот стадион во 
Пробиштип; 

  
3. Да достават соодветен план за она што се планира да се направи за подршка на учеството и 

натпреварувањето на ФК Рудар во третата македонска фудбалска лига; 
 

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

 
Број 26-674/12-6                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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 
30.06.2016 година, расправајќи по барањето од Слободан Петковски и Дарко Андоновски, 
бр.26-637/1 од 07.06.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе 
следниот: 

З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Слободан Петковски и Дарко Андоновски за подршка на организација на 

културната манифестацијата „CITY Project 2016“, се прифаќа; 
 

2. Се одобруваат 30.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип за набавка на озвучување, 
светло и ДЈ опрема; 

 

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

 
Број 26-674/12-7-1                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 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 23 став 3 од Законот за угостителската дејност (Службен Весник на 
РМ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13 и 187/13), а во врска одржување на 
манифестацијата „CITY Project“ Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
30.06.2016 година ја донесе следната:  
     

О Д Л У К А 
за продолжување на работното време на угостителските објекти 

кои ќе бидат дел од манифестацијата „CITY Project“ 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се продолжува работното време на угостителски објекти кои ќе учествуваат 
на манифестацијата „CITY Project“  на 02.07.2016 година за 2 (два) часа од утврденото работно 
време согласно Законот за угостителска дејност.  

Член 2 
 Манифестацијата „CITY Project“ ќе се одржи на 02.07.2016 година на повеќенаменското 
игралиште во Градскиот парк во Пробиштип со почеток од 20 часот. 

Член 3 
 Продолжувањето на работното време се однесува само за просторот на кој е предвидено 
одржување на манифестацијата 

Член 4 
 Одлуката стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-674/12-7-2                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.06.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

 


