СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
________________________________________________________________________________________________

Број 49/2016

Пробиштип 26.08.2016 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.49 одржана на ден 25.08.2016 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и
тоа:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за
2016 година бр.26-806/3;
Буџетски календар за донесување на Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година
бр.26-806/4;
Одлука за обезбедување на средства за организирање на Балканско првенство во
одбојка на песок за играчи до 22 години бр.26-806/5;
Програма за дополнување на Програмата за спроведување на активности на спортските
друштва во општина Пробиштип и за активностите на општината во спортот за 2016
година бр.26-806/6;
Одлука за давање согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ –
Пробиштип за периодот од 01.01.2016 година до 30.06.2016 година бр.26-806/7;
Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во
ООУ „Никола Карев“ – Пробиштип бр.26-806/8;
Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во
ООУ „Браќа Миладиновци“ – Пробиштип бр.26-806/9;
Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во
СОУ „Наум Наумовски - Борче“ – Пробиштип бр.26-806/10;
Согласност на Одлуката на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип за набавка на возила
бр.26-806/11;
Правилник за дополнување на Правилникот за наградување на ученици за освоени
места на републички, олимписки и меѓународни натпревари бр.26-806/12;
Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во градот
Пробиштип по повод 28 Август – Ден на општина Пробиштип бр.26-806/13;
Одлука за определени средства за експропријација во Буџетот на општина Пробиштип
бр.26-806/14;
Одлука за доделување на награда за постигнати резултати од областа на спортот бр.26806/15;
II.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
Гласник на општина Пробиштип.
Број 08-806/17
26.08.2016 година
ПРОБИШТИП

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Тони Тоневски с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.49/2016
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ
бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџети (Сл.Весник на РМ бр. 64/2005,2008) Советот
на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.08.2016 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година
Член 1
Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата во буџетот на општина
Пробиштип за 2016 година на следниот начин:
ГД -Програма за енергетска ефикасност
482830 - Реконструкција на капацитети во енергетиката _________ - 600.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ј3 – Програма за Јавно осветлување
421110 - Електрична енергија _______________________________ + 600.000
ЕА – Капитални трошоци на Општината
481230 – Реконструкција на деловни објекти __________________ - 420.000
ЕА – Капитални трошоци на Општината
482920 - Изградба на други објекти_________________________ + 300.000
Е0 – Програма за Општинска администрација
423990 - Други материјали ________________________________ + 100.000
Е0 – Програма за Општинска администрација
464990 – Други трансфери _________________________________ + 20.000
Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на Општина Пробиштип и
станува составен дел од Буџетот на општината за 2016 година.
Број 26-806/3
25.08.2016 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 48 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип
бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата оджана на ден 25.08.2016 година донесе:
ПРАВИЛНИК
За дополнување на Правилникот за наградување на ученици за освоени места на
републички, олимписки и меѓународни натпревари
Со овој Правилник се врши дополнување на Правилникот за наградување на ученици за
освоени места на републички, олимписки и меѓународни натпревари бр.07-971/10 од 22.10.2008
година, објавен во Службен Гласник на општина Пробиштип бр. 41/2008 и тоа:
Се додава нов член 5-а кој ќе гласи: „Овој правилник ќе се применува и ќе важи за
наградување на ученици жители на општина Пробиштип, а кои учат во други средни училишта во
Република Македонија, за освоени места на олимписки и меѓународни натпревари“.
Дополнувањето на Правилникот за наградување на ученици за освоени места на
Републички, олимписки и меѓународни натпревари стапува во сила со објавувањето во Службен
Гласник на општина Пробиштип.
Број 26-806/12
25.08.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков 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 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гланик на
општина Пробиштип бр.4/2005), а по барање на Одбојкарската федерација на Македонија и
Одбојкарскиот клуб Пробиштип, Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден
25.08.2016 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за обезбедување на средства за организирање на Балканско првенство во одбојка на
песок за играчи до 22 години
Член 1
Од Буџетот на општина Пробиштип се обезбедуваат 150.000,00 денари за одржување на
Балканско првенство во одбојка на песок за играчи до 22 години (мажи и жени) кој ќе се
одржи од 19 - 21.08.2016 година на Аква парк во Пробиштип.
Член 2
Општина Пробиштип, заедно со Одбојкарскиот клуб „Пробиштип“ ќе бидат коорганизатори
за одржување на Балканско првенство во одбојка на песок за играчи до 22 години (мажи и
жени).
Член 3
Средствата утврдени во член 1 ќе бидат исплатени на коорганизаторот Одбојкарски клуб
Пробиштип кој има обврска за одобрените средства да достави извештај до Советот на општина
Пробиштип.
Член 4
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на
општина Пробиштип.
Број 26-806/5
25.08.2016 година
Пробиштип

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на
РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 11 а во врска со член 15 став 1 точка 5 од Статутот на
општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина
Пробиштип на седницата одражана ден 25.08.2016 година ја усвои следната:
ПРОГРАМА
За дополнување на Пограмата за спроведување на активности на спортските друштва во
Општина Пробиштип и за активности на општината во спортот за 2016 година
Со оваа Програма се врши дополнување на Програмата за за спроведување на активности
на спортските друштва во Општина Пробиштип и за активности на општината во спортот за 2016
година бр.26-1232/20 од 20.11.2015 година објавена во Службен Гласник на општина Пробиштип
бр.39/2015 година и тоа:
Во текстуалниот дел пред табеларниот преглед се додава нов пасус кој гласи:
За одржување на Балканско првенство во одбојка на песок до 22 години во организација на
Одбојкарска федерација на Македонија, Одбојкарскиот клуб Пробиштип и Општина Пробиштип
.........................................................................................................................................150.000,00 денари.
Во табеларниот преглед Подпрограма ЛО- Подршка на спортски клубови и спортски
турнири во организација на општина Пробиштип се додава нова колона која гласи:
Р.бр. Планирани активности и проекти
19

Финансирање
Буџет
Балкански Одбојкарски шампионат во одбојка на песок до 22 150.000,00
години
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Дополнување на Пограмата за спроведување на активности на спортските друштва во
Општина Пробиштип и за активности на општината во спортот за 2016 година стапува во сила со
објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.
Број 26-806/6
25.08.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
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 25.08.2016 година, расправајќи по Финансиски Извештај
на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2016 година до 30.06.2016 година бр.26805/1 од 18.08.2016 година, ја донесе следната :
ОДЛУКА
За давање согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип
за периодот од 01.01.2016 година до 30.06.2016 година
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за
периодот од 01.01.2016 година до 30.06.2016 година бр.26-805/1 од 18.08.2016 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 30.06.2016 година бр.26-805/1 од 18.08.2016
година усвоен со Одлука од страна на Управниот одбор на претпријатието бр.02-563/1 од
29.07.2016 година.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на
општина Пробиштип.
Број 26-806/7
25.08.2016 година
Пробиштип

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

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник
на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 41 став 5 и 6 од Законот за основно образование
(Службен весник на РМ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 15/2011, 6/2012,
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015 и 30/2016) Советот на
општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.08.2016 година, постапувајќи по барањето
поднесено од ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип бр. 03-287/1 од 08.07.2016 година (наш бр.26710/1 од 11.07.2016 година), ја донесе следната:
ОДЛУКА
за давање согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Општинското основно училиште „Никола Карев“ од Пробиштип
за формирање на паралелки со помалку од 24 ученици во учебната 2016/2017 година и тоа во:
II - ро одделение: 2 паралелки со вкупно 46 ученици;
III - то одделение: 2 паралелки со вкупно 33 ученици;
V - то одделение: 2 паралелкисо вкупно 44 ученици;
VI - то одделение: 3 паралелка со 45 ученици;
VII – мо одделение: 3 паралелки со 52 ученици;
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IX – то одделение: 2 паралелки со 40 ученици;
Комбинирана паралелка (од прво до трето одделение): ПУ – с.Стрмош - 1 паралелка со 6
ученици;
Комбинирана паралелка (од четврто и петто одделение): ПУ – с.Стрмош - 1 паралелка со 3
ученици.
Член 2
Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.
Број 26-806/8
25.08.2016 година
Пробиштип

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

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник
на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 41 став 5 и 6 од Законот за основно образование
(Службен весник на РМ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 15/2011, 6/2012,
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015 и 30/2016) Советот на
општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.08.2016 година, постапувајќи по барањето
поднесено од ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип бр. 09-368/1 од 08.07.2016 година (наш
бр.26-711/1 од 11.07.2016 година), ја донесе следната:
ОДЛУКА
за давање согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Општинското основно училиште „Браќа Миладиновци“ од
Пробиштип за формирање на паралелки со помалку од 24 ученици во учебната 2016/2017 година
и тоа во:
ООУ „Браќа Миладиновци“ – Пробиштип:
I – во одделение: 2 паралелки со 44 ученици;
II - ро одделение: 2 паралелки со вкупно 47 ученици;
III - то одделение: 2 паралелки со вкупно 48 ученици;
IV – то одделение: 2 паралелки со 40 ученици;
V - то одделение: 2 паралелки со вкупно 42 ученици;
VI - то одделение: 2 паралелки со 39 ученици;
VII – мо одделение: 3 паралелки со 62 ученици;
VIII – мо одделение: 3 паралалки со 56 ученици;
IX – то одделение: 3 паралелки со 58 ученици;
Комбинирана паралелка (од прво до девето одделение за ученици со посебни потреби): 1
паралелка со 8 ученици.
ПОУ „Кирил и Методиј“- Злетово
I – во одделение: 1 паралелка со 22 ученици;
II - ро одделение: 1 паралелка со 22 ученици;
III - то одделение: 1 паралелка со 22 ученици;
IV – то одделение: 1 паралелка со 22 ученици;
VI - то одделение: 2 паралелки со 32ученици;
VII – мо одделение: 1 паралелка со 23 ученици;
VIII – мо одделение: 2 паралалки со 30 ученици;
IX – то одделение: 1 паралелка со 19 ученици.
ПУ с.Пробиштип
I – во одделение: 1 паралелка со 7 ученици;
II - ро одделение: 1 паралелка со 15 ученици;
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III - то одделение: 1 паралелка со 15 ученици;
IV – то одделение: 1 паралелка со 10 ученици;
V - то одделение: 1 паралелка со 9 ученици.
ПУ с.Ратавица
1 (една) комбинирана паралелка (од прво до трето одделение) со 3 ученици;
1 (една) комбинирана паралелка (од четврто допето одделение) со 2 ученика.
ПУ с.Добрево
1 (една) комбинирана паралелка (од прво до трето одделение) со 3 ученици.
Член 2
Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.
Број 26-806/9
25.08.2016 година
Пробиштип

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

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник
на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 28 став 3 од Законот за средно образование (Службен
весник на РМ бр.44/95, 24/96, 34/96, 33/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/04, 113/05, 35/06,
30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 и 116/14),
Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.08.2016 година, постапувајќи по
барањето поднесено од СОУ „Наум Наумовски – Борче“ од Пробиштип бр.03-285/1 од 19.08.2016
година (наш број 26-813/1 од 19.08.2016 година), ја донесе следната:
ОДЛУКА
за давање согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во СОУ „Наум Наумовски – Борче“ од Пробиштип
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Средното општинско училиште „Наум Наумовски – Борче“ од
Пробиштип за формирање на паралелки со помал број на ученици во учебната 2016/2017 година и
тоа во следните струки :
СОУ„Наум Наумовски – Борче“ - Пробиштип
Гимназиско
образование
Спортска
гимназија
Машинска
Геолошкорударска
и
металуршка
Вкупно:

I
18
18

II
22
22

III
20
28

IV
14
28

/

/

10

24

9

19

16

15

7
4

23
/

26
8

/
10

56

86

108

91

Член 2
Одлуката стапува на сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина
Пробиштип.
Број 26-806/10
25.08.2016 година
Пробиштип

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

стр.7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.49/2016
Врз основа на член 19 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, 138/14, 25/15 и 61/15), Советот на општина
Пробиштип на седницата одржана на ден 25.08.2016 година, расправајќи по Одлуката на ЈКП
„Никола Карев“ од Пробиштип за набавка на возила бр.02-621/1 од 24.08.2016 година, ја донесе
следната :
СОГЛАСНОСТ
на Одлуката на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за набавка на возила
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за набавка на
возила бр.02-621/1 од 24.08.2016 година.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е Барањето од ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за давање
на Согласност на Одлуката за набавка на возила бр.26-829/1 од 24.08.2016 година усвоен со
Одлука од страна на Управниот одбор на претпријатието бр.02-621/1 од 24.08.2016 година.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на
општина Пробиштип.
Број 26-806/11
25.08.2016 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.
62/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 141/2012, 164/2013, 187/2013, 166/2014, 199/2014, 129/2015,
192/2015, 39/2016, 53/2016 и 71/2016) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден
25.08.2016 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
За продолжување на работното време на угостителските објекти
во градот Пробиштип по повод 28 Август - Ден на општин Пробиштип
Член 1
Со оваа одлука се продолжува работното време на сите угостителски објекти во општина
Пробиштип на ден 28 август 2016 година, по повод празникот на општина Пробиштип, празникот
на рударите и православниот празник Мала Богородица за најмногу 2 (два) часа од утврденото
работно време согласно Законот за угостителска дејност.
Член 2
Одлуката ќе се достави до Министерството за економија ПЕ Пробиштип, Министерството за
труд и социјална политика ПЕ Пробиштип и Министерството за внатрешни работи Полициска
станица Пробиштип.
Член 3
Одлуката стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина
Пробиштип.
Број 26-806/13
25.08.2016 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) , член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип и член 26,
став 1, точка 6 од Законот за експропријација (Службен весник на општина Пробиштип бр.95/12,
131/12,24/13 и 27/14), а врз основ на Заклучокот за утврдената пазарна вредност на градежно
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неизградено земјиште бр.08-204/2 од 17.02.2016 година, Советот
седницата одржана на ден 25.08.2016 година ја донесе следната:

на општина Пробиштип на

ОДЛУКА
За определени средства за експропријација во буџетот на општина Пробиштип
Член 1
Со оваа Одлука се определуваат средства за експропријација на градежно земјиште за
изградба на улици во населба Камењар во Пробиштип и за реконструкција на дел од ул.„Кочо
Рацин“ - Пробиштип во сопственост на физички лица од Пробиштип предвидени со Геодетски
елаборати за посебни намени (за експропријација) Д.бр.0805-271-04/2016 и Д.бр.0805-26104/2016.
Средствата за експропријација се резервирани во буџетската програма ЕА – Капитални
трошоци на општина Пробиштип за 2016 година на контото:
485420- Надомест за одземен имот – 150.000 денари
Согласно Зклучокот за утврдување на пазарната вредност во општина Пробиштип во 2016
година бр.08-204/2 од 17.02.2016 година за трета зона пазарната вредност изнесува 171,00 денари
по метар квадратен.
Член 2
Одлуката влегува во сила осум дена од објавување во Службен гласник на општина
Пробиштип .
Број 26-806/14
25.08.2016 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) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана
на ден 25.08.2016 година ја донесе следната:
ОД ЛУКА
За доделување на награда за постигнати резултати од областа на спортот
Член 1
Се доделува награда од 10.000,00 денари за особено постигнати резултати спортот и
најдобар стрелец во фудбал (жени) во Република Македонија за 2015 година на Ели Јакова од
Пробиштип член на Македонската женска фудбалска репрезентација.
Член 2
Средствата за награда ќе се обезбедат од Буџетот на општина Пробиштип.
Член 3
Одлуката стапува во сила со објавувањето во Службен Гласник на Општина Пробиштип.
Број 26-806/15
25.08.2016 година
Пробиштип

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