
     

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

________________________________________________________________________________________________ 

Број 51/2016          Пробиштип  12.10.2016 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.51 
одржана на ден 10.10.2016 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 
 

1. Одлука за измени и дополнување на Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година 
бр.26-9965/3; 

2. Одлука за дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Пробиштип 
за 2016 година бр.26-965/4; 

3. Одлука за продажба на недвижен имот во сопственост на општина Пробиштип бр.26-
965/5; 

4. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска 
документација за издавање на урбанистичка согласност за Цветан Крстовски бр.26-
965/6-1; 

5. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска 
документација за издавање на урбанистичка согласност за Трајка Зарковска бр.26-965/6-
2; 

6. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска 
документација за издавање на урбанистичка согласност за Виолета Насева бр.26-965/6-
3; 

7. Програма за изменување на Програмата за изградба и одржување на уличното 
осветлување во општина Пробиштип за 2016 година бр.26-965/7. 

 

 

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

Гласник на општина Пробиштип. 
 

   Број 08-965/9          ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 10.10.2016 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.5/2002), член 23, став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.61/2004; 96/2004; 67/2007; 156/2009; 47/2011 и 192/2015) и 
член 94 од Статутот на општина Пробиштип (“Службен гласник на општина Пробиштип“ бр.4/2005, 
25/2014 и 29/2015), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 10.10.2016 
година,  ја донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

за дополнување на одлуката за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2016 
година 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се врши дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина 
Пробиштип за 2016 година бр.23-1333/4 од 23.12.2016 година објавена во Службен Гласник на 
општина Пробиштип бр.40/2015 и тоа:  
 
 Во членот 16, по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „Во случај на смрт на 
административен службеник, се исплаќа парична помош на семејството, во висина од три просечни 
месечи плати исплатени во стопанството во последните три месеци, а во случај на смрт на член на 
потесно семејство на административен службеник (брачен другар и деца родени во брак, посиноци, 
посвоени деца и деца земени на издржување) се исплаќа помош во висина од две просечни месечи 
плати исплатени во стопанството во последните три месеци“. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со објавувањето во службен гласник на општина Пробиштип. 
 
 
Број 26-965/4                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
10.10.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10  а во врска член 66 од Законот за локалната 
самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 32  од Статутот на општина 
Пробиштип (Службен гласник на општина Пробиштип  бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип 
на седницата одржана на ден 10.10.2016 година, а на предлог на Градоначалникот на општина 
Пробиштип  ја донесе следната: 

О Д Л У К А 
за продажба на недвижен имот во сопственост на општина Пробиштип 

 
Член 1  

 Со оваа Одлука се утврдува  недвижниот имот   кој се отуѓува , сопственост на општина 
Пробиштип, начинот и постапката за негово отуѓување  како и продажната вредност на истиот. 

Член 2 
 Предмет на продажба ќе биде следниот недвижен имот: 
 -Нива класа 4 на КП бр.686,  во површина од 422 м2  евидентирана во Имотен лист 37 за КО  
Пуздерци  со утврдена пазарна вредност од 42.200,00 денари. 
 

Член 3 
 Продажбата  на недвижниот имот  ќе се изврши во постапка утврдена  со Законот за 
користење и располагање со стварите во државна  сопственост  и  со стварите во општинска 
сопственост, по пат на електронско јавно наддавање. 
 

Член 4 
   Почетната цена за продажба претставува проценетата пазарна вредност . 
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Член 5 
 За спроведување на постапката за јавно наддавање  Градоначалникот на општина 
Пробиштип   со посебно решение ќе формира Комисија за продажба во следниот состав: 
Претседател , член и нивни заменици од редовите на општинаската администрација  и член и 
заменик од  Советот на општина Пробиштип. 
 

Член 6 
 Одлуката стапува на сила осум дена од објавувањето во Службен гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-965/5                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
10.10.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. 

весник на РМ”бр.23/11, 54/11 , 155/12, 53/13, 72/13,44/14,115/14,199/14,124/15 , 129/15 и 217/15) и 

член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип” бр.6/2006), 
Советот на Општина Пробиштип на ден 10.10.2016 година ја усвои следната: 
 

О Д Л У К А 
за вклопување на бесправно изграден објект во  идна урбанистичко-планска документација 

за издавање на урбанистичка согласност  
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска 
документација ќе го вклопи  бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4-
времено сместување (викенд куќа)  изграден на  КП.бр.532 , МВ Чука, КО Зеленград , Општина 
Пробиштип, изграден од страна на Цветан Крстовски со адреса на живеење на  ул.,,Григор 
Прличев,, бр.4  од с.Злетово, Општина Пробиштип.  
 

Член 2 
Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од 
планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално  нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден 
објектот е  во сопственост  на Република Македонија. 
 

Член 3 
Се утврдува дека во  идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши  проширување  на 
планскиот опфат на град Пробиштип или ќе се донесе друг вид на урбанистичка планска 
документација и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена А4-домување-
времено сместување во викенд куќа.  
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Пробиштип. 
 
Број 26-965/6-1                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
10.10.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

      Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. 

весник на РМ”бр.23/11, 54/11 , 155/12, 53/13, 72/13,44/14,115/14,199/14,124/15 , 129/15 и 217/15) и 

член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип” бр.6/2006), 
Советот на Општина Пробиштип на ден 10.10.2016 година ја усвои следната: 
 

О Д Л У К А 
за вклопување на бесправно изграден објект во  идна урбанистичко-планска документација 

за издавање на урбанистичка согласност  
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска 
документација ќе го вклопи  бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4-
времено сместување (викенд куќа)  изграден на  КП.бр.981, МВ Село, КО Јамиште , Општина 
Пробиштип, изграден од страна на Трајка Зарковска со адреса на живеење во с.Јамиште, 
Општина 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 Трајка Зарковска. 
 

Член 3 
Се утврдува дека во  идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши  проширување  на 
планскиот опфат на град Пробиштип или ќе се донесе друг вид на урбанистичка планска 
документација и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена А4-домување-
времено сместување во викенд куќа.  
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Пробиштип. 
 
Број 26-965/6-2                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
10.10.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. 

весник на РМ”бр.23/11, 54/11 , 155/12, 53/13, 72/13,44/14,115/14,199/14,124/15 , 129/15 и 217/15) и 

член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип” бр.6/2006), 
Советот на Општина Пробиштип на ден 10.10.2016 година ја усвои следната: 
 

О Д Л У К А 
за вклопување на бесправно изграден објект во  идна урбанистичко-планска документација 

за издавање на урбанистичка согласност  
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска 
документација ќе го вклопи  бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4 
времено сместување (викенд куќа)  изграден на  КП.бр.3799 и КП.бр.3796/1 , МВ Три Круши,                         
КО Пробиштип , Општина Пробиштип, изграден од страна на Виолета Насева со адреса на 
живеење на  ул.,,Х.Т.Карпош,, бр.10  од Пробиштип.  

Член 2 
Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од 
планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално  нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден 
објектот е  во сопственост  на лицето Виолета Насева и Република Македонија. 

Член 3 
Се утврдува дека во  идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши  проширување  на 
планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со 
намена А4-домување-времено сместување во викенд куќа.  
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Пробиштип. 
 
Број 26-965/6-3                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
10.10.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 
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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 13од Статутот на општина Пробиштип (Сл. гласник на општина 
Пробиштип бр 4/2005), Советот на општина Пробиштип на ден 10.10.2016 година ја усвои  
следната: 

 
ПРОГРАМА  

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

 
  

Со оваа програма се врши изменување на Програмата за изградба и одржување на 
уличното осветлување во општина Пробиштип за 2016 година бр.26-1232/16 од 21.11.2015 година  
објавена во Службен гласник на општина Пробиштип бр. 39/2015 I 46/16,  и тоа:  

 

 Во расходниот дел ЈА-1, аналитика, за изградба и реконструкција на улично 
осветлување точка 12-Осветлување на градски плоштад со вкупна сума од  
1.000.000,00 денари се заменува со Реконструкција на дел од улица Тодор 
Тлександров на делот помеѓу ул.Никола Карев и ул.ХТ.Карпош со сума од 
1.000.000,00 денари. 

 
Останатите ставки остануват исти и вкупните расходи и приходи не се менуват. 

 

Програма за изменување на Програмата за изградба и одржување на улично осветлување 
во општина Пробиштип за 2016 година стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во 
Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-965/7                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
10.10.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

 


