
     

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

________________________________________________________________________________________________ 

Број 50/2016          Пробиштип  03.10.2016 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.50 
одржана на ден 30.09.2016 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 
1. Одлука за усвојување на Фискалната Стратегија за изготвување на Буџетот на општина 

Пробиштип за 2017 година бр.26-925/3; 
2. Одлука за отстапување на имот на стопанисување на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип бр.26-

925/4; 
3. Одлука за сопствено учество – кофинансирање на Проект „Осветлување на Лесновските 

пештери и санација на постоечки пристапни пешачки патеки“ бр.26-925/5; 
4. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште 

на подрачјето на општина Пробиштип за 2016 година бр.26-925/6; 
5. Програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба и одржување на општински 

патишта и улици за 2016 година бр.26-925/7; 
6. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ – Пробиштип за 

учебната 2015/2016 година бр.26-925/8; 
7. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ – Пробиштип за 

учебната 2016/2017 година бр.26-925/9; 
8. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ – Пробиштип 

за учебната 2015/2016 година бр.26-925/10; 
9. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ – 

Пробиштип за учебната 2016/2017 година бр.26-925/11; 
10. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Пробиштип за 

учебната 2015/2016 година бр.26-925/12; 
11. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Пробиштип за 

учебната 2016/2017 година бр.26-925/13; 
12. Согласност за Програмата за екскурзии за учениците од трето, шесто и девето одделение од 

ООУ „Браќа Миладиновци“ – Пробиштип бр.26-925/14; 
13. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Никола Карев“ – Пробиштип за 

учебната 2015/2016 година бр.26-925/15; 
14. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на ООУ „Никола Карев“ – Пробиштип за 

учебната 2016/2017 година бр.26-925/16; 
15. Решение за разрешуваење на член во УО на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ – Пробиштип бр.26-925/17-1; 
16. Решение за именување на член во УО на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ – Пробиштип бр.26-925/17-2; 
17. Заклучоци по молби и барања бр.26-925/18(1-19); 
18. Согласност на Одлуката за запишување на поголем број на деца од законски утврдениот број во 

воспитните групи на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ – Пробиштип за учебната 2016/2017 година бр.26-
925/19; 

 

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

општина Пробиштип. 

 

   Број 08-925/21          ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 30.09.2016 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       ПРОБИШТИП                                  Тони Тоневски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 
РМ бр.5/2001), член 21 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005), член 28 од Законот за финансирање на единиците на Локалната 
самоуправа (Службен Весник на РМ бр.61/04, 96/04 и 67/07, 156/2009 и 47/2011) Советот на 
општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.09.2016 година ја донесе следната: 

 
О Д Л У К А 

За усвојување на Фискалната стратегија за изготвување на Буџетот на општина 
Пробиштип за 2017 година 

 
Член 1 

Се усвојува Фискалната стратегија за изготвување на Буџетот на општина Пробиштип за 
2017 година. 

Член 2 
Составен дел на оваа Одлука е Фискалната стратегија за изготвување на Буџетот на 

општина Пробиштип за 2017 година. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип 

 
Број 26-925/3                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 ден 30.09.2016 
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 – основни 
средства сопственост на општина Пробиштип на стопанисување на ЈКП „Никола Карев“ - 
Пробиштип и тоа следниот недвижен имот:  
 

 Водоснабдителен систем за водоснабдување на село Кундино кој се состои од 
прилкучна шахта, доводен цевковод, резервоар за вода од 100м3, филтер станица и 
разводна мрежа.  

 
Член 2 

 За регулирање на меѓусебните права и обврски Општина Пробиштип и ЈКП „Никола Карев“ 
ќе склучат Договор во кој точно ќе се утврди вредноста на недвижниот имот  кој се пренесува.  
       

Член 3 
Одлуката влегува во сила осум дена од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-925/4                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 
на РМ бр.5/2002), член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
30.09.2016 година, ја донесе следната: 

ОДЛУКА 
за сопствено учество – кофинансирање на Проектот „Осветлување на Лесновските пештери 

и санација на постоечките пристапни пешачки патеки ” 
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Член 1 
Општина Пробиштип ќе го кофинансира Проектот „Осветлување на Лесновските пештери 

и санација на постоечките пристапни пешачки патеки”, со кој Центарот за развој на Источен 
плански регион - Штип аплицираше до Швајцарската агенција за развој и соработка, во рамките на 
проектот ,,Зачувување на природата во Македонија,,.  

 
Член 2 

 Согласно спроведената јавна набавка од страна на Центарот за развој на Источниот 
плански регион, вкупната вредност на Проектот ,,Осветлување на Лесновските пештери и 
санација на постоечките пристапни пешачки патеки,, изнесува вкупно 1.552.733,64 денари.  
                  Од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка обезбедени се 1.100.000,00 
денари.   
 Остатокот од средствата во износ од 442.733,64 денари  ќе се обезбедат од Буџетот на 
општина Пробиштип како краен корисник на инвестицијата.  
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-925/5                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 30.09.2016 
година, ја донесе следната:  

ПРОГРАМА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО  

ЗЕМЈИШТЕ НА 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 тоа : 

 
Подпрограма Јл Изградба на други комунални објекти  
- Во предвидените активности под рб 7 Уредување на плоштад во Злетово во графата буџет 

место 300 000 денари ќе стои  606 000 денари. 
- По точката 9 се додава нова точка 10 Уредување на парк во населба Калниште со сума од 

1 520 000  денари во графата буџет. 
Вкупно во подпрограмата Јл место предвидените 23 906 000 денари во графата буџет ќе 

стои 25 732 000 денари. 
 
Подпрограма Ла Изградба на спортска инфраструктура  
- Во предвидените активности под рб 2 Изградба на детско игралиште во населба Карпош со 

претходна изработка на проект  во графата буџет место  60 0000 денари ќе стои 2796000 денари. 
- Во точка 5 место изградба на трим патека во СРТЦ Пониква со предвидени 500 000 денари 

во графата буџет се предвидува Поставување на гумени подлоги на детски игралишта со 
реквизити и тоа сума од 1 700 000 денари 

- По точка 5 се додава нова точка 6 Реконструкција на соблекувални на фудбалско 
игралиште Рудар  со сума од  990 000 денари во графата буџет 

- Поточка 6 се додава нова точка 7 Реконструкција на сала во геолошко училиште  со сума 
од 380 000 денари во графата буџет. 

Вкупно во подпрограмата Ла место предвидените 2 390 000 денари во графата буџет ќе 
стои 7 696 000 денари. 
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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 26-925/6                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 30.09.2016 
година, ја донесе следнта: 

ПРОГРАМА 
за изменување и дополнување на Проградама 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 тоа:  
 
           Подпрограма Јд: Изградба и реконструкција на општински патишта и улици 
 

- Во предвидената активност под рб.19 Изградба на неколку улици во Злетово, во графата 
буџет се става сума од 3.000.000,00 денари, а предвидените 1.000.000,00 денари од 
графата донација се бришат; 

- По точка 23 се додава нова точка 24 Изградба на пешачка и велосипедска патека на улица 
Миро Барага, покрај јаловишната депонија и тоа должина од 1.300 метри  со  сума од 
5.200.000,00 денари во графата буџет; 

- По точка 24 се додава нова точка 25  Асфалтирање на неколку улички во населба 
Пробиштип  со вкупна должина од 640 метри, со сума од 3.200.000,00 денари во графата 
буџет; 

- По точка 25 се додава нова точка 26  Асфалтирање на неколку улички во населба Калниште, 
со вкупна должина од 490 метри, со сума од 2.700.000,00 денари во графата буџет. 

 
Вкупно подпрограмата Јд  од делот на средства буџет место 77.470.000,00 денари ќе се 

зголеми на 91.870.000,00 денари 
 

Вкупно подпрограмата Јд  од делот на средства донации место 8.200.000,00 ќе се намали на 
7.200.000,00 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 
Слубен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-925/7                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

 
Врз основа на член 51 став 1, а во врска со член 21 точка 31 од Статутот на општина 

Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина 
Пробиштип расправајќи по Извештајот за работа на Јавната општинска установа за деца Детска 
градинка „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 2015/2016 година, а по предлог на Комисијата 
за општествени дејности, на седницата одржана на ден 30.09.2016 година го донесе следниот: 

 
 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.50/2016   

 

стр.5 

 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 

учебната 2015/2016 година 
 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа на Јавната општинска установа за деца Детска 
градинка „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 2015/2016 година. 

 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за работа на јавната општинска установа за 

деца Детска Градинка „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 2015/2016 година бр.01-
156/1 од 16.09.2016 година. 

 

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

 
Број 26-925/8                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51 став 1, а во врска со член 21 точка 29 од Статутот на општина 
Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 6 од 
Законот за Локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина 
Пробиштип расправајќи по Програмата за работа на Јавната општинска установа за деца Детска 
Градинка „Гоце Делчев“ за учебната 2016/2017 година, на седницата одржана на ден 30.09.2016 
година донесе: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Програмата за работа на ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 

учебната 2016/2017 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Јавната општинска установа за деца Детска 
градинка „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 2016/2017 година. 

 
2. Составен дел на овој заклучок е Програмата за работа на Јавната општинска установа за 

деца Детска Градинка „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 2016/2017 година бр.01-
157/1 од 16.09.2016 година. 
 

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

 
Број 26-925/9                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51 став 1 а во врска со член 21 точка 31 од Статутот на општина 
Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина 
Пробиштип расправајќи по Извештајот за работа на  Средното општинското училиште „Наум 
Наумовски – Борче“ од Пробиштип за учебната 2015/2016 година, а по предлог на Комисијата за 
општествени дејности, на седницата одржана на ден 30.09.2016 година  го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за работа на СОУ „Наум Наумовски – Борче“   од Пробиштип 
за учебната 2015/2016 година 

 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа на Средното општинско училиште „Наум 
Наумовски – Борче“ од Пробиштип за учебната 2015/2016 година. 
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2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за работа на СОУ „Наум Наумовски - 
Борче“ од Пробиштип за учебната 2015/2016 година бр.01-338/2 од15.09.2016 година. 

 

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

 
Број 26-925/10                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51 став 1, а во врска со член 21 точка 29 од Статутот на општина 
Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) , член 36 став 1 точка 6 од 
Законот на Локална Самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 29 од 
Законот за средно образование (Службен Весник на РМ бр.103/2008, 33/10, 116/110, 156/10, 18/11, 
15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 и 116/14) Советот на општина Пробиштип расправајќи по 
Програмата за работа на  Средното општинско училиште „Наум Наумовски – Борче“ од Пробиштип 
за учебната 2016/2017 година, на седницата одржана на ден 30.09.2016 година  го донесе 
следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Програмата за работа на СОУ „Наум Наумовски – Борче“ од Пробиштип 

за учебната 2016/2017 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Средното општинско училиште „Наум Наумовски - 
Борче“ од Пробиштип за учебната 2016/2017 година. 

 
2. Составен дел на овој заклучок е Програмата за работа на СОУ „Наум Наумовски –Борче“ од 

Пробиштип за учебната 2016/2017 година бр.01-338/1 од 15.09.2016 година, наш бр.26-826/3 од 
19.09.2016 година. 

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

Пробиштип. 
 
Број 26-925/11                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51 став 1 а во врска со член 21 точка 31 од Статутот на општина 
Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина 
Пробиштип расправајќи по Извештајот за работа на Општинското основно училиште „Браќа 
Миладиновци“ од Пробиштип за учебната 2015/2016 година, а по предлог на Комисијата за 
општествени дејности, на седницата одржана на ден 30.09.2016 година  го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 
учебната 2015/2016 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа на Општинското основно училиште „Браќа 

Миладиновци“ од Пробиштип за учебната 2015/2016 година. 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ од 

Пробиштип за учебната 2015/2016 година бр.01-417/1 од 29.08.2016 година. 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 
 
Број 26-925/12                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 51 став 1, а во врска со член 21 точка 29 од Стаутот на општина 
Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 6 од 
Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) а во врска со член 35 од 
Законот за Основно образование (Службен весник на РМ бр. 103/2008, 33/10, 116/110, 156/10, 
18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 и 116/14) Советот на општина Пробиштип расправајќи по 
Програмата за работа на Општинското oсновно училиште „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 
учебната 2016/2017 година, на седницата одржана на ден 30.09.2016 година го донесе следниот:  

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Програмата за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 
учебната 2016/2017 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Општинското основно училиште  „Браќа 

Миладиновци“ од Пробиштип за учебната 2016/2017 година. 
 
2. Составен дел на овој Заклучок е Програмата за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ од 

Пробиштип за учебната 2016/2017 година бр. 01-415/1 од 29.08.2016 година. 
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 
 
Број 26-925/13                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               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 126 став 1 алинеја 2 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 и 135/2014), Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 30.09.2016 година, постапувајќи по Барањето поднесено од ООУ„Браќа 
Миладиновци“ од Пробиштип бр.03-484/1 од 22.09.2016 година, наш бр.26-922/1 од 22.09.2016 
година, ја даде следната: 
 

С О Г Л А С Н О С Т  
За Програмата за екскурзии за учениците од трето,шесто и деветто одделение од ООУ 

„Браќа Миладиновци“ - Пробиштип 
 

Член 1  
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Програмата за екскурзии со учениците од трето, шесто и девето 
одделение од ООУ „Браќа Миладиновци“ - Пробиштип. 
 

Член 2 
 Составен дел на оваа Согласност е Барањето бр.03-484/1 од 22.09.2016 година и 
Програмата за изведба на ученички екскурзии и други слободни ученички активности на ООУ 
„Браќа Миладиновци“ од Пробиштип бр.01-478/1 од 16.09.2016 година, наш бр.26-922/1 од 
22.09.2016 година. 

Член 3 
 Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-925/14                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51 став 1 а во врска со член 21 точка 31 од Статутот на општина 
Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина 
Пробиштип расправајќи по Извештајот за работа на Општинското основно училиште „Никола 
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Карев“ од Пробиштип за учебната 2015/2016 година, а по предлог на Комисијата за општествени 
дејности, на седницата одржана на ден 30.09.2016 година  го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за работа на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за 
учебната 2015/2016 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа на Општинското основно училиште „Никола 

Карев“ од Пробиштип за учебната 2015/2016 година. 
 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за работа на ООУ „Никола Карев“ од 

Пробиштип за учебната 2015/2016 година бр.01-324/1 од 30.08.2016 година. 
 

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

 
Број 26-925/15                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51 став 1, а во врска со член 21 точка 29 од Стаутот на општина 
Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 6 од 
Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002 ), а во врска со член 35 од 
Законот за Основно образование (Службен весник на РМ бр. 103/2008, 33/10, 116/110, 156/10, 
18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 и 116/14),  Советот на општина Пробиштип расправајќи по 
Програмата за работа на Општинското основно училиште „Никола Карев“ од Пробиштип за 
учебната 2016/2017 година, на седницата одржана на ден 30.09.2016 година го донесе следниот:  

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Програмата за работа на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за 
учебната 2016/2017 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Општинското основно училиште  „Никола Карев“ 

од Пробиштип за учебната 2016/2017 година. 
 
2. Составен дел на овој заклучок е Програмата за работа на ООУ „Никола Карев“ од 

Пробиштип за учебната 2016/2017 година бр.02-325/1 од 30.08.2016 година. 
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 
 
Број 26-925/16                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 5 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник 
на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 28 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 114, став 8 и 13 од Законот за заштита на 
децата (Службен Весник на РМ бр.23/2013), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана 
на ден 30.09.2016 година, а по предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања 
го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
За разрешување на член во Управниот Одбор на  

ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип 
 

1. Од Управниот Одбор на Јавната општинска установа - Детска градинка „Гоце Делчев“ од 
Пробиштип се разрешува членот: 
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 Даниела Кузманова Сентова 
 
2. Решението влегува во сила од денот на  објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 

Број 26-925/17-1                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 5 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник 
на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 28 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 114, став 8 и 13 од Законот за заштита на 
децата (Службен Весник на РМ бр.23/2013), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана 
на ден 30.09.2016 година, а по предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања 
го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
За именување на член во Управниот Одбор на  

ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип 
 

1. Во Управниот Одбор на Јавната општинска установа  - Детска градинка „Гоце Делчев“ од 
Пробиштип се именува членот: 
 

 Катерина Кузева 
 

2. Мандатот на именуваниот член изнесува 4 (четири) години. 
 

3. Решението влегува во сила од денот на  објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 

 
Број 26-925/17-2                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Милорад Илиевски ул.Доне Божинов бр.57 
Пробиштип бр.26-887/1 од 14.09.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го 
донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 

 
1. Советот на општина Пробиштип за ова прашање/барање, како и за неколку други слични по 

содржина, од Општина Пробиштип и ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип ќе побара конретен 
предлог во врска со решавањето на проблемот со кој се соочуваат станарите во овие објекти, 
кои со одлука на Владата на Република Македонија се предадени на Општина Пробиштип, а ние 
како Совет донесовме Одлука да ги преотстапиме на ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип.  
 

2. По добивањето предлог од Опшштината и ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип, Советот ќе утврди 
посебна точка на Дневен ред на една од наредните  седници со што ќе се обиде да го реши ова 
прашање во рамките на своите надлежности. 

 

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

Број 26-925/18-1                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Стоил Јовановски ул.Јаким Стојковски бр10 
Пробиштип, бр.26-888/1 од 14.09.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го 
донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Стоил Јовановски од Пробиштип СЕ ОДБИВА, бидејќи нема предвидено 

средства во Буџетот на општина Пробиштип за оваа намена 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. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип.. 

 
Број 26-925/18-2                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Стојанче Зафиров од Пробиштип, бр.26-895/3 
од 15.09.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Советот на општина Пробиштип дава поддршка за отпочнување на постапка за меѓународна 

соработка и збратимување со општина Царево во Република Бугарија. 
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 

 
Број 26-925/18-3                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Жителите на ул.11 Октомври бр.22 
Пробиштип, бр.26-901/1 од 19.09.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го 
донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 

 
1. Се задолжува одделението за комунални работи во најкраток можен рок да го отстрани 

дефектот на двете канделабри посочени во барањето. Советот веќе има донесено Заклучок за 
решавање на овој проблем и претходно; 

2. Се задолжува оделението за комунални работи да во најкраток можен рок излезе на терен и 
направи проектно решение за отстранување на проблемот со канализацијата на овие граѓани;  

3. Се задолжува одделението за комунални работи во рок од 15 дена од приемот на Заклучокот да 
достави информација за сработеното по основ на ова барање до Советот на општина 
Пробиштип; 
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4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 

 
Број 26-925/18-4                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Станарите на улица Плавица и улица Доне 
Божинов во Пробиштип, бр.26-914/1 од 20.09.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби 
и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Советот на општина Пробиштип за ова прашање/барање, како и за неколку други слични по 
содржина, од Општина Пробиштип и ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип ќе побара конретен 
предлог во врска со решавањето на проблемот со кој се соочуваат станарите во овие објекти, 
кои со одлука на Владата на Република Македонија се предадени на Општина Пробиштип, а ние 
како Совет донесовме Одлука да ги преотстапиме на ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип.  

2. По добивањето предлог од Опшштината и ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип, Советот ќе утврди 
посебна точка на Дневен ред на една од наредните  седници со што ќе се обиде да го реши ова 
прашање во рамките на своите надлежности. 

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

 
Број 26-925/18-5                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Анка Митева ул.Даме Груев бб Пробиштип, 
бр.26-876/1 од 09.09.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе 
следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Советот на општина Пробиштип за ова прашање/барање, како и за неколку други слични по 
содржина, од Општина Пробиштип и ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип ќе побара конретен 
предлог во врска со решавањето на проблемот со кој се соочуваат станарите во овие објекти, 
кои со одлука на Владата на Република Македонија се предадени на Општина Пробиштип, а ние 
како Совет донесовме Одлука да ги преотстапиме на ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип.  

2. По добивањето предлог од Опшштината и ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип, Советот ќе утврди 
посебна точка на Дневен ред на една од наредните  седници со што ќе се обиде да го реши ова 
прашање во рамките на своите надлежности. 

3. Заклучокот влегува во сила од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-925/18-6                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Жителите на с.Зелени Град од Пробиштип, 
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бр.26-817/1 од 22.08.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе 
следниот: 

З А К Л У Ч О К 

 
1. Се задолжува инспекциското одделение на општина Пробиштип да излезе на терен и да ги 

провери наводите во барањето. Доколку се прави штета на патот од трети лица да се постапи 
согласно Законот.  

2. Се задолжува одделението за инспекциски работи во рок од 15 дена од приемот на Заклучокот 
да достави информација за сработеното по основ на ова барање до Советот на општина 
Пробиштип..  

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

 
Број 26-925/18-7                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Здружението на слепи лица на Штип, Радовиш 
и Пробиштип, бр.26-765/2 од 26.07.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, 
го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 

 
1. Советот на општина Пробиштип бара да се комплетира  барањето со конкретни списоци со 

адреси на лица кои се членови на Здружението и за кои се бара ослободување од плаќање на 
фактурири за вода. 

2. Списоци ќе бидат дадени на разгледување во ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип за да се утврди 
колку би чинело ослободувасњето и дури потоа Советот ќе донесе конретна Одлука, согласно 
своите надлежности, се со цел да излезе во пресрет на овие граѓани.  

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

 
Број 26-925/18-8                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Жителите на с.Јамиште од Пробиштип, бр.26-
938/1 од 26.09.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

1. Барањето се прифаќа; 
2. На барателот да се исплатат 30.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип, да се 

изврши набавка на црево и после завршувањето на работите одделението за комунални работи 
да изврши увид и да достави извештај до Советот;  

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

 
Број 26-925/18-9                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа 
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(Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Павлина Апостолова од с.Калниште, бр.26-
918/1 од 21.09.2016 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 барателот не ги исполнува условите за доделување 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.26-570/9 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) т.е. има поголеми месечни примања од утврдениот максимум 
(Месечните примања на фамилијата нетреба да бидат повисоки од минималната нето плата во 
РМ). 

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

 
Број 26-925/18-10                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Виолетка Јакимова од Пробиштип, бр.26-940/1 
од 26.09.2016 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 барателот има поднесено барање за еднократна парична помош 
во 2016 година, по кое се одобрени и исплатени 3000 денари. 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) со кои е утврдено дека секој граѓанин има право да добие 
еднократна парична помош од Општината, доколку исплни услови, меѓутоа еднаш во една 
календарска година. 

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

 
Број 26-925/18-11                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Снежамка Мицев од Пробиштип, бр.26-828/1 од 
24.08.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 
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1. Советот на општина Пробиштип не е надлежен за решавање на ваков вид на барања. 
2. Странката се упатува да го поднесе барањето во ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип. 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 

 
Број 26-925/18-12                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Дражо Данов од Пробиштип, бр.26-835/1 од 
29.08.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 

1. Барањето од Дражо Данов од Пробиштип (ул.ЈНА бр.32), се одобрува.  
2. На барателот да се исплатат 4.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 
 
Број 26-925/18-13                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Зора Јованова од Пробиштип, бр.26-834/1 од 
29.08.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 

1. Барањето од Зора Јованова од Пробиштип (нас.Калниште), се одобрува.  
2. На барателот да се исплатат 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 26-925/18-14                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Бранко Стојчевски од Пробиштип, бр.26-846/1 
од 31.08.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Бранко Стојчевски од Пробиштип (ул.Кочо Рацин бр.75), се одобрува.  
2. На барателот да се исплатат 4.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип. 
 

Број 26-925/18-15                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Лилјана Јосифовска од Пробиштип, бр.26-848/1 
од 31.08.2016 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 барателот има поднесено барање за еднократна парична помош 
во 2016 година, по кое се одобрени и исплатени 50.000 денари. 

2. 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) секој граѓанин има 
право да добие еднократна парична помош од Општината, доколку исплни услови, 
меѓутоа еднаш во една календарска година. 

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

 
Број 26-925/18-16                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Доне Вукадиновски од Пробиштип, бр.26-863/1 
од 02.09.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Доне Вукадиновски од Пробиштип (ул.Доне Божинов бр.7/12), се одобрува.  
2. На барателот да се исплатат 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 26-925/18-17                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Васка Васиљкова од с.Турско Рудари, 
Пробиштип, бр.26-894/1 од 15.09.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го 
донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Васка Васиљкова од с.Турско Рудари, се одобрува.  
2. На барателот да се исплатат 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 26-925/18-18                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 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 
30.09.2016 година, расправајќи по барањето од Јанева Светлана од Пробиштип, бр.26-915/1 од 
20.09.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Јанева Светлана од Пробиштип (ул.Крсте Мисирков бр.82), се одобрува.  
2. На барателот да се исплатат 10.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина 

Пробиштип.. 
 

Број 26-925/18-19                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 21 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 55 од Законот за заштита на децата – Пречистен текст 
(Службен весник на РМ 170/10) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 
30.09.2016 година, ја даде следната: 

С О Г Л А С Н О С Т 
на Одлуката за запишување на поголем број на деца од законски утврдениот број во 

воспитните групи на ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип за учебната 2016/2017 година 
 
 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ  на Одлуката за запишување на поголем број на деца од 
законски утврдениот број во воспитните групи на ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 
учебната 2016/2017 година. 

 
2. Составен дел на оваа Согласност е Одлуката за запишување на поголем број на деца од 

законски утврдениот број во воспитните групи на ЈОУГД „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 
учебната 2016/2017 година,донесена од Управниот одбор на ЈОУГД „Гоце Делчев“ од 
Пробиштип бр.02-160/1 од 16.09.2016 година. 

 

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

 
Број 26-925/19                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
30.09.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

 


