СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
________________________________________________________________________________________________

Број 47/2016

Пробиштип 11.07.2016 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:
РЕШЕНИЕ
За објавување на актите на Советот на општина Пробиштип
I. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.47 одржана на ден
08.07.2016 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Одлука за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за
периодот од 01.01.2016 година до 30.06.2016 година бр.26-695/3;
Заклучок по информација за состојбите со Градски стадион бр.26-695/4;
Одлука за утврдување на надоместок за издавање на простор и издавање на тезги по повод одржување
на манифестацијата Probistip Summer Festival – 2016 бр.26-695/5;
Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во општина Пробиштип за време
на одржување на манифестацијата Probistip Summer Festival – 2016 бр.26-695/6;
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за
издавање на урбанистичка согласност за Ацо Цветановски бр.26-695/7-1;
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за
издавање на урбанистичка согласност за Јован Витанов бр.26-695/7-2;
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за
издавање на урбанистичка согласност за Никола Науновски бр.26-695/7-3;
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за
издавање на урбанистичка согласност за Слободан Митевски бр.26-695/7-4;
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за
издавање на урбанистичка согласност за Ванчо Димитровски бр.26-695/7-5;
Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за
издавање на урбанистичка согласност за Вона Миленковска бр.26-695/7-6.
II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина
Пробиштип.

Број 08-674/14
01.07.2016 година
ПРОБИШТИП

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Тони Тоневски с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.47/2016
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 08.07.2016 година, ја донесе следната :
ОДЛУКА
За усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина
Пробиштип за периодот од 01.01.2016 година до 30.06.2016 година
Член 1
Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за
периодот од 01.01.2016 година до 30.06.2016 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 26-695/3
08.07.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 08.07.2016 година,
разгледувајќи ја Информацијата за состојбите со Градскиот стадион во Пробиштип, доставена од
Секретарот на општина Пробиштип, го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК
1. Веднаш да се реши спорот меѓу закуподавчот на Градскиот стадион (општина Пробиштип) и
закупецот (Компанијата „Црешово топче“);
2. Да се превземат конкретни активности од општина Пробиштип и ЈКП „Никола Карев“ –
Пробиштип за враќање на Градскиот стадион во нормална и натпреварувачка форма;
3. Да се поведе иницијатива за формирање на координативно тело од потенцијални спонзори
за овозможување на ФК Рудар да се натпреварува во Третта фудбалска лига во сезона
2016/2017;
4. Советот во наредниот период ќе се заложи да се донесат сите потребни Одлуки кои ќе
придонесат за надминување на ситуацијата со состојбите на Градскиот стадион.
Број 26-695/4
08.07.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 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 одржување на манифестацијата „Probistip
summer festival“ - 2016, Советот на општина Пробиштип ја донесе следната:
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ОДЛУКА
за утврдување надоместок за издавање простор и издавање на тезги по повод
одржување на манифестацијата „Probistip summer festival“ - 2016
Член 1
Согласно Програмата за одбележување на празници, манифестации и настани во општина
Пробиштип за 2016 година бр.26-1232/19 од 20.11.2015 година (Службен Гласник на општина
Пробиштип бр.39/2015) се утврдува дека манифестацијата „Probistip summer festival“ - 2016 ќе се
одржи во деновите 29 и 30 јули 2016 година на локацијата на Градскиот пазар во Пробиштип.
Член 2
За одржување на оваа манифестација од страна на општина Пробиштип предвидени се 11
локации за поставување на угостителска опрема секоја во површина до најмногу 100м2 од кои 9 во
покриениот дел и 2 локации на платото веднаш до покриениот дел. Ќе се изнајмуваат и тезги кои
веќе се поставени во пазарот за продажба на сувенири, рачни ракотворби, грицки, крофни, а на
истите се забранува продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и храна.
Член 3
Цените за закуп на локациите ќе изнесуват:
- 20.000,00 денари на четири локации кои се најблиску до бината, следните четири локации
во внатрешниот дел ќе изнесуваат 15.000,00 денари и последните три локации во покриениот дел
на градскиот пазар ќе изнесуваат 10.000,00, а цената за закуп на тезга ќе изнесува 500,оо денари
за двата дена (за секои 2м2 површина).
Во цената ќе бидат вкалкулирани трошоците за струја и за закуп на простор.
Член 4
Начинот на издавање на локации и тезгите: По пат на лицитација ќе бидат распоредени
локациите.
Странките се обврзуваат да склучат договор со кој поблиску ќе ги уредат меѓусебните права
и обврски.
Член 5
Средствата собрани од издавање на локации и тезги за време на одржувањето на
манифестацијата „Probistip summer festival“ - 2016 се приход на општина Пробиштип и истите ќе
бидат искористени строго наменски за подмирување на дел од трошоците кои ќе настанат на
фестивалот.
Член 6
Оваа одлука стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина
Пробиштип.
Број 26-695/5
08.07.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
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 „Probistip Summer Festival 2016“ Советот на општина Пробиштип на седницата
одржана на ден 08.07.2016 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за продолжување на работното време на угостителските објекти
во општина Пробиштип за време на одржување на
mанифестацијата „Probistip Summer Festival 2016“
Член 1
Со оваа Одлука се продолжува работното време на сите угостителски објекти кои ќе
учествуваат на одржување на манифестацијата „Probistip Summer Festival 2016“ во деновите 29 и
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30 јули 2016 година за 2 (два) часа од утврденото работно време согласно Законот за угостителска
дејност.
Член 2
Одлуката стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина
Пробиштип.
Број 26-695/6
08.07.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
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:
ОДЛУКА
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.2938/1 , МВ Падина, КО Пробиштип ,
Општина Пробиштип, изграден од страна на Ацо Цветановски со адреса на живеење на ул.,,4ти Април,, бр.39 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 Ацо Цветановски.
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 А4домување-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 26-695/7-1
08.07.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
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:
ОДЛУКА
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.705/1 , МВ Баково, КО Злетово ,
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Општина Пробиштип, изграден од страна на Јован Витанов со адреса на живеење на
ул.,,Маршал Тито,, бр.5 од Злетово.
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 Јован Витанов.
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 А4домување-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 26-695/7-2
08.07.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
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:
ОДЛУКА
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 со помошен простор) изграден на КП.бр.974 , МВ Грвич,
КО Злетово, Општина Пробиштип, изграден од страна на Никола Науновски со адреса на
живеење на ул.,,Бошко Петров,, бр.26 од Злетово.
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 А4домување-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 26-695/7-3
08.07.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти
(„Сл. весник на РМ”бр.23/11, 54/11 , 155/12, 53/13, 72/13,44/14,115/14,199/14,124/15 , 129/15 и
217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип”
бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:
ОДЛУКА
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.2512 , МВ Равниште, КО Пробиштип ,
Општина Пробиштип, изграден од страна на Слободан Митевски со адреса на живеење на
ул.,,Миро Барага,, бр.22 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 Слободан Митевски.
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 А4домување-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 26-695/7-4
08.07.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
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:
ОДЛУКА
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.1579 , МВ Пониква, КО Јамиште ,
Општина Пробиштип, изграден од страна на Ванчо Димитровски со адреса на живеење на
ул.,,Никола Карев,, бр.1-1/4 од Кочани.
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.
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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 А4домување-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 26-695/7-5
08.07.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
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:
ОДЛУКА
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.460 , МВ Скрдови, КО Плешанци ,
Општина Пробиштип, изграден од страна на Вона Миленковска со адреса на живеење на
ул.,,Јаким Стојковски,, бр.38 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 наВона Миленковска и Гоѓе Јаневски од Пробиштип.
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 А4домување-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 26-695/7-6
08.07.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.
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