
     

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

________________________________________________________________________________________________ 

Број 48/2016          Пробиштип  27.07.2016 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.48 одржана на ден 26.07.2016 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и 
тоа: 

 
 

1. Решение за избор на командир на полициска станица од општа надлежност во 
Пробиштип бр.26-739/3; 

2. Одлука за отстапување на недвижен имот на стопанисување на ЈКП „Никола Карев“ – 
Пробиштип бр.26-739/4; 

3. Заклучок за Здружение на информатичари на Македонија бр.26-739/5-1; 
4. Заклучок за МЗ Калниште бр.26-739/5-2; 
5. Заклучок за Станка Коцева од Пробиштип бр.26-739/5-3; 
6. Заклучок за МЗ Камењар бр.26-739/5-4; 
7. Заклучок за Зорица и Христијан Серафимови од Злетово бр.26-739/5-5; 
8. Заклучок за Мар Ден Ком ДООЕЛ бр.26-739/5-6; 
9. Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во Злетово 

бр.26-739/5-6-1; 
1. Заклучок за Виолета Јакимова од Пробиштип бр.26-739/5-7.. 

 

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

Гласник на општина Пробиштип. 
 

 

   Број 08-739/7          ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 27.07.2016 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       ПРОБИШТИП                                  Тони Тоневски с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 12 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 
на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 34 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 24 од Законот за полиција (Службен Весник на РМ 
бр.114/2006, 6/09, 145/12, 41/14 и 33/15), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 
ден 26.07.2016 година, го донесе следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за избор на командир на Полициска станица од општа надлежност  
во Пробиштип 

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

МИТЕВ. 
 

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

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Министерот за внатрешни работи, согласно член 24 од Законот за полиција, достави листа 
на кандидати за избор на командир на Полициска станица од општа надлежност во Пробиштип 
бр.22.6-44099/1 од 18.07.2016 година. 

Советот на општина Пробиштип, во законски рок, на својата редовна седница одржана на 
26.07.2016 година, расправајќи по предлогот на Министерот, за командир на Полициската станица 
од општа надлежност во Пробиштип го избра Кирил Митев, татко Донче, државјанин на Република 
Македонија, македонец, роден во Велес на 24.11.1981 година, со живеалиште во Свети Николе, на 
улица „Пролетерска“ бр.18, со завршено високо образование – Филозофски факултет – Институт за 
одбрамбени студии и 15 години работно искуство во полицијата. 
 
Број 26-739/3                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.07.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 19 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на Р.М 
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 32 од Статутот на општина Пробиштип (Сл.гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) Советот  на општина Пробиштип, на Седницата одржана на 26.07.2016 
година, ја донесе следната:  

О Д Л У К А  
за отстапување на недвижен имот  на стопанисување на ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип 

 
Член 1  

 Со оваа одлука општина Пробиштип врши отстапување на недвижен имот – доводен 
цевковод од приклучна шахта во Злетово  -  до  приклучна шахта во с.Ратавица во вредност од 
2.679.624,00  денари  и тоа:  
 

- Доводен цевковод  со полиетиленски цевки  ПЕ 100 од 110 мм , 10 бара  во должина од 

1696 метри 

- Линиски  муљен испуст  на стационажа  0+380 км 

- Приклучна шахта во с.Ратавица  на стационажа  1+696 км 

- Приклучна шахта во с.Злетово  на стационажа  0+000 км  

 

Член 2 

За регулирање на меѓусебните права и обврски општина Пробиштип и ЈКП „Никола 

Карев“ – Пробиштип ќе склучат посебен Договор. 
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Член 3 
Одлуката стапува на сила  осум дена од  објавување во Службен гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-739/4                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.07.2016 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 
26.07.2016 година, расправајќи по барањето од Здружението на информатичари на 
Македонија бр.26-736/1 од 19.07.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го 
донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето се одбива бидејќи нема предвидено средства во Буџетот на општина Пробиштип за 

Здруженија на граѓани кои се регистрирани надвор од границите на општина Пробиштип.  
 

2. По детално рагледување на Барањето, воочивме дека на овие натпревари ќе има претставник и 
од општина Пробиштип, па го мотивираме нашиот сограѓанин доколку освои награда за која е 
препишан и соодведен паричен надоместок од општина Пробиштип, согласно Правилникот за 
наградување на ученици за освоени места на републички, олимписки и меѓународни 
натпревари, бр.07-971/10 од 22.10.2008 година, повторно да поднесе Барање. 

 

3. Заклучокот влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-739/5-1                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.07.2016 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 
26.07.2016 година, расправајќи по барањето од МЗ Калниште, бр.26-737/1 од 19.07.2016 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 Калнише за преотстапување на цевка од 6 метри, се одбива, бидејќи 

општина Пробиштип не поседува цевка кој што може да и ја даде на МЗ с.Калниште. 

 

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

Пробиштип. 

 
Број 26-739/5-2                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.07.2016 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 
26.07.2016 година, расправајќи по барањето од Станка Коцева од Пробиштип, бр.26-706/3 од 
08.07.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 
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З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Станка Коцева од Пробиштип (ул.8 Септември бр.13) за надомест на штета 

се одбива, бидејќи во моментот  општина Пробиштип води постапка за експропријација на тој 
дел од градот, во која лицето барател на надоместок на штета ќе биде повикано како странка. 
 

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

 
Број 26-739/5-3                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.07.2016 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 
26.07.2016 година, расправајќи по барањето од МЗ Камењар, бр.26-763/1 од 25.07.2016 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 Калнише  се препраќа до ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип. 
 

2. Се задолжува ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип да постапи по истото и да го извести Советот за 
решението на проблемот.  

 

3. Проблемот со пресеците меѓу главната улица и споредните улици кои се асфалтираат ќе биде 
решен во сите делови каде што тоа ќе биде возможно. 

 

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

 
Број 26-739/5-4                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.07.2016 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 
26.07.2016 година, расправајќи по барањето од Зорица и Христијан Серафимовви од Злетово, 
бр.26-488/1 од 22.04.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе 
следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето се одбива поради некомплетна документација, согласно Правилникот за условите, 
критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања 
поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/9 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. Барателите можe да поднесат барање повторно, по комплетирање на документацијата. 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 
 
Број 26-739/5-5                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.07.2016 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 
26.07.2016 година, расправајќи по барањето од Мар Ден Ком Дооел од Злетово, бр.26-756/1 од 
21.07.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Се предлага на Советот да го продолжи работното време на угостителските објекти во Злетово 

за 2 (два) часа за деновите 01.08.2016 година и 02.08.2016 година. 
 

2. Заклучокот влегува во сила од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-739/5-6                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.07.2016 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) и Заклучокот на Комисијата за молби и 
барања бр.26-739/5-6, а по повод Илинден – Ден на Злетово, Советот на општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 26.07.2016 година ја донесе следната:  
     

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

во Злетово 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се продолжува работното време на сите угостителски објекти во Злетово, 
во деновите 01 и 02 август 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 26-739/5-6-1                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.07.2016 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 
26.07.2016 година, расправајќи по барањето од Виолета Јакимова од Пробиштип, бр.26-747/1 
од 20.07.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Виолета Јакимова од Пробиштип (ул.Доне Божинов бр.11а) за еднократна 

парична помош за лекување на сопруг, се прифаќа. 
2. Се одобруваат 3.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 
 
Број 26-739/5-7                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
26.07.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 


