СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
________________________________________________________________________________________________

Број 53/2016

Пробиштип 30.12.2016 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.53
одржана на ден 30.12.2016 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа:
1. Буџет на општина Пробиштип за 2017 година бр.26-1254/3;
2. Одлука за извршување на Буџетот за 2017 година бр.26-1254/4 ;
3. Одлука за вредноста на бодот на административните службеници во општина Пробиштип за
2017 година бр.26-1254/5;
4. Одлука за поддршка и сопствено учество – кофинансирање на Проект „Осветлување на
Лесновските монашки пештери и уредување на излетничко место во Лесново“бр.26-1254/6;
5. Одлука за поддршка и сопствено учество – кофинансирање на Проект „Реконструкција на
зграда - Дом на стари занаети во Злетово“бр.26-1254/7;
6. Одлуки за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко планска
документација за издавање на урбанистичка согласност бр.26-1254/8 (1-11);
7. Програма за изменување на Програмата за располагање со градежното земјиште во општина
Пробиштип бр.26-1254/9;
8. Програма за работа на Советот за 2017 година бр.26-1254/10;
9. Програма за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ за 2017 година со финансов план
за 2017 година бр.26-1254/11;
10. Финансиски Извештај на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип за период од 01.01.2016 година до
30.09.2016 година бр.26-1254/12;
11. Согласност за потпишување на Анекс на Договор бр.1 на Основен Договор со ЈП ХС
„Злетовица“ бр.26-1254/13;
12. Програма за работа на ТППЕ – Пробиштип за 2017 година и Програма за тековно оперативни
трошоци на ТППЕ – ППробиштип за 2017 година бр.26-1254/14;
13. Програма за енергетска ефикасност за 2017 година бр.26-1254/15.

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
Гласник на општина Пробиштип.
Број 08-1254/17
30.12.2016 година
ПРОБИШТИП

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Тони Тоневски с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.53/2016
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ
бр.5/2002) и член 28, став 1 од Законот за финасирањето на единиците на локалната самоуправа (Службен
Весник на РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден
30.12.2016 година донесе:
БУЏЕТ
на општина Пробиштип за 2017 година
1.Општ дел
Член 1
Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година се состои од:

III.

I.

ВКУПНИ ПРИХОДИ
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Приходи од дотации
Трансфери
Приходи од донации

359.844.000
38.830.000
13.550.000
77.410.258
115.621.000
82.928.742
31.504.000

II.

ВКУПНИ РАСХОДИ
Од утврдени намени
Резерви

356.844.000
356.544.000
300.000

ДЕФИЦИТ

IV.
ФИНАНСИРАЊЕ
Прилив
Домашни приливи
Приливи од странски заем
Одлив
Отплата на главница

3.000.000
-3.000.000
0
0
0
3.000.000
3.000.000

Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходите, а расходите по
основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:
Член 3
Буџетот на Општината за 2017 година влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на
Општината, а ќе се применува од 1 Јануари 2017 година.
Број 26-1254/3
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Пробиштип
Ранко Давитков с.р.
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), му предлагам на
Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.12.2016 година, да ја донесе следната
ОДЛУКА
За извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2017година
Член 1
Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година година (во понатамошниот текст Буџетот), се
извршува според одредбите на оваа одлука.
Член 2
Буџетот на општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинансирачки активности, Буџет
на донации , Буџет на дотации и Буџет на заеми.
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Член 3
Основниот буџет на општината се состои од: Општ, Посебен и Развоен дел.
Градоначалникот на општината подготвува предлог план на програми за развој усогласен со насоките
од Циркуларот и истиот го доставува на одобрување до Советот на општината најдоцна до 15 ноември во
тековната година.
Член 4
Расходите утврдени во Буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да
превземат обврски.
За да се превземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на
средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.
Член 5
Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат
наменски, рационално и економично.
Член 6
Буџетските корисници не смеат да превземат обврски кои пристигнуваат во тековната година, а кои
се над ододобрените средства во Буџетот на општината.
Член 7
Пренамената во рамките на одобрените Буџети на Буџетските корисници ја одобрува Советот на
општината. Буџетските корисници, во тековната фискална година можат да вршат прераспределба во
рамките на определените буџети. Прераспределбата за буџетските корисници ја одобрува Советот на
општината. Одобрените средства во буџетот на ниво на ставки во рамките на подпрограма , не можат да
бидат намалени за повеќе од 20 % со прераспределби во тековната фискална година, а одобрените
средства за плати, наемнини и надоместоци на ниво на ставки во рамките на Буџетот не можат да се
зголемат со прераспределба за повеќе од 10%.
Член 8
Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши
прераспределба меѓу расходните ставки, по претходно одобрување од Советот на општината.
Буџетскиот корисник не може да врши пренамена на Буџетот со кој се зголемува Буџетот одобрен за
плати и надоместоци, а се намалуваат одобрените средства за капитални инвестиции во овие буџети.
Член 9
Буџетските корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачките активности, Буџетот на
донации и/или Буџетот на дотации, планираните приходи и другите приливи не се реализираат односно се
реализираат над (или под) планираниот износ, доставуваат барање за пренамена (намалување или
зголемување) на одобрените средства во овие буџети.
Член 10
Градоначалникот на општината, во секој случај кога очекуваните приходи и други приливи на
основниот буџет се реализираат на повисоко ниво од планот може да изврши дополнителни отплати на
главнината и каматата на долгот. Доколку Градоначалникот оцени дека се неопходни позначајни
распределби на одобрените средства во Буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи
значително отстапуваат од планот, предлага до Советот на општината измена и дополнување на Буџетот.
Член 11
Буџетските корисници по усвојувањето на Буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали
за користење на одобрените средства.
За користење на одобрените средства во даден квартал, буџетските корисници доставуваат и
планови по месеци ако тоа го побара Министерството за финансии.
Член 12
Исплатата на платата на Градоначалникот ќе се врши согласно Законот за плата и други
надоместоци на пратениците во Собранието на РМ и другите избрани и именувани лица во Републиката со
примена на коефициент 2,90 на основица утврдена со Закон. Основица за пресметување на платата е
просечната исплатена месечна плата по вработен во Републиката за претходната година, според податоците
на Државниот завод за статистика.
Член 13
Исплатата на платите на вработените кои имаат статус на административни службеници ќе се врши
согласно Законот за административните службеници, а вредноста на бруто бодот се утврдува со Одлука на
Совет на општина Пробиштип.
Исплатата на платите на вработените кои немаат статус на административни службеници ќе се врши
согласно Законот за работни односи и согласно Правилникот на општината.
Исплата на плати на вработените во ТППЕ Пробиштип ќе се врши согласно Законот за работни
односи и согласно Правилникот на општината.
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Член 14
На членовите на Советот на општината им припаѓа месечен надоместок за присуство на седниците
на Советот и надоместок за патните трошоци како во член 16 од оваа одлука.
Месечниот надоместок за присуство на седници на Советот се утврдува во висина од 50% од
просечната месечна нето плата во Републиката исплатена во претходната година. За председавачот на
Советот месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се зголемува за 30% од надоместокот
на советниците.
Член 15
При исплата на плати на локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од
општинскиот буџет, истите се должни 5 дена пред исплатата на плата до општината да достават барање за
одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците : декларација за прием, ЗИР, Ф-1 , список
на вработени по работни места за односниот месец за кој се однесува платата.
Член 16
Надоместокот за дневници за службено патување во земјата и странство, патните трошоци и
трошоците за ноќевање ќе се исплаќаат согласно Законот, и Правилникот на Општината и подзаконските
акти за утврдување надоместок за патување во странство.
Член 17
Во случај на боледување подолго од 6 месеци и во случај на потешки последици од елементарни
непогоди во согласност со Законот за заштита и спасување на работникот му се исплатува помош во висина
од 1 (една) последна исплатена месечна плата во органот кај што е вработен.
На работникот при одење во пензија му се исплатува двократен износ од просечната исплатена нето
плата во Р. Македонија.
Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа на неговото семејство му
припаѓа парична помош согласно Законот за извршување на Буџетот на РМ за 2017 година
На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член од потесното
семејство (брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и децата земени
на издржување) доколку живеат во заедница , му припаѓа парична помош согласно Законот за извршување
на Буџетот на РМ за 2017 година.
Сите исплати на претходно наведените надоместоци се врши врз основа на претходно оформена и
комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на општината.
Член 18
Користењето на средствата од Буџетот на општината при работењето на буџетските корисници се
врши со набавени фактури и други документи за плаќање во кои посебно се искажуваат расходите по
поделени ставки, почитувајќи ги при тоа одредбите од Законот за јавни набавки.
Набавка на стока и вршење на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за
расходите не може да се издаде фактура, при што за должително мора да биде приложена и фискална
сметка и само во ограничени поединечни износи до 6.000 денари.
Член 19
За средствата утврдени во Буџетот на општината во рамките на резервите (постојана и тековна
резерва) во износ до 3% од тековните расходи на основниот Буџет, одлучува Советот на општината, а ги
извршува Градоначалникот по претходно усвоен план од Советот. За искористените средства
Градоначалникот е должен да поднесе извештај за користење на средствата од резервите.
Член 20
Буџетските корисници се одговорни за извршување на расходите и другите одливи, во согласност со
одобрените средства.
Буџетските корисници се должни одобрените средства да ги користат наменски во согласност со
пропишаните процедури.
Секој расход и одлив од Буџетот мора да се заснова на веродостојна сметководствена документација
со која се докажува обврската за плаќање.
Член 21
Средствата утврдени во основниот Буџет и распоредени во пооделните програми и подпрограми ги
извршува Градоначалникот на општината.
Член 22
Вработување во општинската администрација се врши согласно Планот за вработување и актите за
организација и систематизација на општината и за кои се обезбедени средства во буџетот на општината,
Градоначалникот дава писмено известување за обезбедените средства.
Локалните јавни установи од областа на културата, образованието и социјалната заштита кои се
финансираат со блок дотации можат да вработуваат нови работници доколку се обезбедени средства во
Буџетот на Република Македонија за што писмено известување дава Министерството за финансии, врз
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основа на барање од Градоначалникот на општината до надлежното министерство за потребата од
вработување во локалните јавни установи, со соодветна пропратна документација.
Член 23
Во случај на нови вработувања буџетските корисници од локалните јавни установи кои се
финансираат со блок дотации од општинскиот буџет се должни да достават известување за обезбедени
финансиски средства од Буџетот на РМ и да приложат М-1 образец.
Член 24
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ
поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на
приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема – тогаш на товар на другите приходи на
Буџетот.
Повратот на погрешно, или на повеќе уплатените , односно наплатените приходи се врши со решение
на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други страни.
Член 25
Буџетот на општина Пробиштип се извршува од 01.01.2017 до31.12.2017 година.
Член 26
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник на општина Прпбиштип“ ,
а ќе се применува од 01 Јануари 2017 година.
Број 26-1254/4
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Пробиштип
Ранко Давитков с.р.
Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници (,,Службен весник на
Република Македонија” бр.27/14,199/14,48/15 и 154/15) ,член 36 став (1) точка 15 и член 62 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на Р.Македонија број 5/2002 ) а согласно член21 став 1 точка 44 од
Статутот на општина Пробиштип (,,Службен Гласник на општина Пробиштип “ број 4/2005) Советот на
општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.12.2016 година ,донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на вредност на бодот за
платите на државните службеници за 2017 година
Член 1
Со одлуката се утврдува вредноста на бодот за платите на државните службеници во општина Пробиштип
за 2017 година.
Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2017 година во општина Пробиштип изнесува
76,80 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на општина Пробиштип “, а ќе
се применува со исплатата на плататa за јануари 2017 година.
Број 26-1254/5
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Пробиштип
Ранко Давитков с.р.
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на
Република Македонија бр. 5/2002) и член 21 став 1 точка 43 а во врска со член 15 став 1 точка 4 од Статутот
на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип
на седницата одржана на ден 30.12.2016 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
За поддршка и за сопствено учество-кофинансирање на Проектот
„Осветлување на Лесновските монашки пештери и уредувањена излетничко место во Лесново“
Член 1
Општина Пробиштип дава подршка на Проектот „Осветлување на Лесновските монашки пештери и
уредување на излетничко место во Лесново“ - Втора фаза, како приоритетен проект со кој општина
Пробиштип ќе аплицира до Бирото за регионален развој по распишаниот јавен повик за прибирање на
предлог проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби.
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Општина Пробиштип ќе обезбеди сопствено учество - кофинансирање во Проектот „Осветлување на
Лесновските монашки пештери и уредување на излетничко место во Лесново“ - Втора фаза, со дел од
вкупната вредност на проектот во висина од 15%, со средства од Буџетот на општина Пробиштип.
Член 2
Вкупната вредност на проектот „Осветлување на Лесновските монашки пештери и уредување на
излетничко место во Лесново“ изнесува 3.334.718,11 денари со ДДВ, а сопственото учество на општина
Пробиштип ќе изнесува 15% од вкупната вредност или 500.207,72 денари.
Член 3
Одлуката влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.
Број 26-1254/6
30.12.2016 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 Република Македонија бр. 5/2002) и член 21 став 1 точка 43 а во врска со член 15 став 1 точка 4 од
Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина
Пробиштип на седницата одржана на ден 30.12.2016 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
За поддршка и за сопствено учество - кофинансирање на Проектот
„Реконструкција на зграда - Дом на стари занаети во Злетово“
Член 1
Општина Пробиштип дава поддршка на проектот „Реконструкција на зграда - Дом на стари занаети во
Злетово“ како приоритетен проект со кој општина Пробиштип ќе аплицира до Бирото за регионален развој по
распишаниот Јавен повик за прибирање на предлог проекти за развој на селата.
Општина Пробиштип ќе обезбеди сопствено учество - кофинансирање во Проектот „Реконструкција
на зграда - Дом на стари занаети во Злетово“ со дел од вкупната вредност на проектот во висина од 50%, со
средства од Буџетот на општина Пробиштип.
Член 2
Вкупната вредност на проектот „Реконструкција на зграда - Дом на стари занаети во Злетово“
изнесува 2.799.892,20 денари со ДДВ, а сопственото учество на општина Пробиштип ќе изнесува 50% од
вкупната вредност или 1.399.946,00 денари.
Член 3
Одлуката влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.
Број 26-1254/7
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 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 ја
усвои следната:
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за
издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го
вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4 времено сместување (викенд
куќа) изграден на КП.бр.392 , МВ Церот, КО Шталковица , Општина Пробиштип, изграден од страна на
Мијалче Моневски со адреса на живеење на ул.,,Х.Т.Карпош,, бр.13 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 Мијалче Моневски и Моне Монев.
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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-домувањевремено 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 26-1254/8-1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 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 ја усвои следната:
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за
издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација
ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4 времено сместување
(викенд куќа) изграден на КП.бр.3797 , МВ Три Круши, КО Пробиштип , Општина Пробиштип, изграден
од страна на Циле Јаков со адреса на живеење на ул.,,Јаким Стојковски,, бр.121 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 Циле Јаков.
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 А4домување-времено сместување во викенд куќа.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Пробиштип.
Број 26-1254/8-2
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 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 ја
усвои следната:
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за
издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го
вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4 времено сместување (викенд
куќа) изграден на КП.бр.4839 , МВ Друмишица, КО Пробиштип , Општина Пробиштип, изграден од
страна на Блажо Игнатов со адреса на живеење на ул.,,Плавица,, бр.14 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 Блажо Игнатов.
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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-домувањевремено 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 26-1254/8-3
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 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 ја
усвои следната:
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за
издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го
вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4 времено сместување (викенд
куќа) изграден на КП.бр.2054 и 1914/1 , МВ Долно Поле, КО Бунеш , Општина Пробиштип, изграден од
страна на Васил Сентовски со адреса на живеење на ул.,,Јане Сандански,, бр.2 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 Васил Сентовски и Република Македонија.
Член 3
Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот
опфат на град Пробиштип односно с.злетово 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 26-1254/8-4
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 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 ја
усвои следната:
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за
издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го
вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4 времено сместување (викенд
куќа) изграден на КП.бр.1946/1 , МВ Долно Поле, КО Бунеш , Општина Пробиштип, изграден од страна
на Велин Ивановски со адреса на живеење на ул.,,11-ти Октомври,, бр.6 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 Велин Ивановски.
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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-домувањевремено 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 26-1254/8-5
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 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 ја
усвои следната:
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за
издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го
вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4 времено сместување (викенд
куќа) изграден на КП.бр.3518/1 , МВ Грамади, КО Пробиштип , Општина Пробиштип, изграден од страна
на Гоце Зојков со адреса на живеење на ул.,,Вељко Влаховиќ,, бр.3/10 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 Гоце Зојков.
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-домувањевремено 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 26-1254/8-6
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 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 ја
усвои следната:
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за
издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го
вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4 времено сместување (викенд куќа
со помошен простор) изграден на КП.бр.3848/1 , МВ Грујач, КО Пробиштип , Општина Пробиштип,
изграден од страна на Ѓорѓи Тодосов со адреса на живеење на ул.,,Никола Карев,, бр.1 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 Ѓорѓи Тодосов.

стр.9

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.53/2016
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-домувањевремено сместување во викенд куќа со помошен простор.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина
Пробиштип.
Број 26-1254/8-7
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 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 ја
усвои следната:
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за
издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го
вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4 времено сместување (викенд
куќа) изграден на КП.бр.390 и 387 , МВ П.Пат, КО Лезово , Општина Пробиштип, изграден од страна на
Стојадин Ангелов со адреса на живеење на ул.,,Тодор Чангов 39,, бр.3, Општина Аеродром, Скопје.
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 Стојадин Ангелов и Република Македонија.
Член 3
Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот
опфат на град Пробиштип односно с.злетово 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 26-1254/8-8
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 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 ја
усвои следната:
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за
издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го
вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4 времено сместување (викенд
куќа) изграден на КП.бр.2286 , МВ Голема Нива, КО Кундино , Општина Пробиштип, изграден од страна
на Стојан Антиќ со адреса на живеење на ул.,,Миро Барага,, бр.222 од Пробиштип.
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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 Стојан Антиќ.
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-домувањевремено 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 26-1254/8-9
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 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 ја
усвои следната:
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за
издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го
вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4 времено сместување (викенд
куќа) изграден на КП.бр.702 и 696/1 , МВ Баково, КО Злетово , Општина Пробиштип, изграден од страна
на Тодор Витанов со адреса на живеење на ул.,,Маршал Тито,, од Злетово.
Член 2
Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот
опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во
сопственост на Тодор Витанов и Република Македонија.
Член 3
Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот
опфат на град Пробиштип односно с.злетово 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 26-1254/8-10
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 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 ја
усвои следната:
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за
издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го
вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4 времено сместување (викенд
куќа) изграден на КП.бр.399 и КП.бр.400 , МВ Церот, КО Шталковица , Општина Пробиштип, изграден од
страна на Томе Моневски со адреса на живеење на ул.,,Роза Петрова,, бр.45 од Кочани.
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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 Станко Монев и Лазо Монев.
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-домувањевремено 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 26-1254/8-11
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Пробиштип
Ранко Давитков с.р.
Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 3 od Statutot na op[tina Probi[tip (Slu`ben Glasnik na op[tina
Probi[tip br.4/2005) i ~len 114 stav 3 od Delovnikot za rabota na Sovetot na op[tina Probi[tip (Slu`ben
Glasnik na op[tina Probi[tip br.5/2005), Sovetot na op[tina Probi[tip na sednicata odr`ana na den
30.12.2016 godina ja donese slednata:
PROGRAMA
Za rabota na Sovetot na op[tina Probi[tip za 2017 godina

VOVED:
Sovetot na op[tina Probi[tip raboti soglasno odredbite od Zakonot za lokalna samouprava,
Statutot na op[tinata a pritoa rakovodejki se od zakonskite odredbi na zakonite koi se vo funkcija na
decentralizacijata, kako i rokovite utvrdeni so niv. Rakovodejki se od toa sekoja godina Sovetot donesuva
Programa za rabota vo koja se utvrdeni rokovite i izgotvuva~ite na materijalite koi se dostavuvaat do Sovetot
na razgleduvawe i usvojuvawe.
Programata za rabota na Sovetot na op[tina Probi[tip e edna smernica za rabota na Sovetot vo
tekovnata kalendarska godina i ne pretstavuva cvrsta ramka bidejki istata mo`e da se nadopolnuva i so drugi
aktuelni tematski i normativni pra[awa koi ]e proizlezat vo tekovnata godina.
Isto taka Zakonot ovozmo`uva direktno vklu~uvawe na gra\anite vo pokrenuvawe na inicijativi,
predlozi, sugestii za re[avawe na odredeni pra[awa od interes na samite gra\ani, ili indirektno preku svoi
izbrani pretstavnici vo organite na lokalnata samouprava, koi ne se vlezeni vo programata na Sovetot, no
Sovetot ]e gi stavi na dneven red dokolku se pojavi takva potreba.
1. TEMATSKI PRA{AWA I NORMATIVEN DEL
1. Programa za rabota na JKP Nikola Karev-Probi[tip za 2017 godina, i Finansov plan za 2017 godina
Izgotvuva~: JKP Nikola Karev-Probi[tip
Rok: 31 Januari
2. Izve[taj za rabotata na TPPE na op[tina Probi[tip za 2016 godina
Izgotvuva~: TPPE-Probi[tip
Rok: 31 Januari
3. Programa za rabota na Edinicata za protiv po`arna za[tita za 2017 godina
Izgotvuva~: TPPE-Probi[tip
Rok: 31 januari
4. Kvartalen izve[taj za izvr[uvawe na Buxetot na op[tina Probi[tip za period od 01.01 do 31.12.2016
godina
Izgotvuva~: Oddelenie za finansiski pra[awa
Rok: 31 januari
5. Odluka za usvojuvawe na Izve[tajot od realiziraniot popis na osnovni sredstva, oprema, inventar,
materijali, obvrski, pobaruvawa, hartii od vrednost i pari;ni sredstva na blagajna i `iro smetka na
op[tina Probi[tip so sostojba na den 31.12.2016 godina.
Izgotvuva~: Oddelenie za finansiski pra[awa
Rok: 31 januari
6. Izve[taj za rabotata na JKP Nikola Karev-Probi[tip za period od 01.01 do 31.12.2016 godina
Izgotvuva~: JKP Nikola Karev- Probi[tip
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Rok: 31 januari
Informacija za javnata bezbednost i bezbednosta na soobra]ajot na pati[tata na
teritorijata na op[tina Probi[tip za period od juli do dekemvri 2016 godina
Izgotvuva~: PS Probi[tip
Rok: 28 Februari
Odluka za usvojuvawe na Predlog-planot za zapi[uvawe na u~enici vo u~ebnata 2017/2018 godina vo SOU
„N.N. Bor~e“ – Probi[tip
Izgotvuva~: Oddelenie za javni dejnosti vo sorabotka so SOU ,,N.N.Bor~e,,
Rok: 28 Februari
Odluka za usvojuvawe na zavr[na smetka na Buxetot na op[tina Probi[tip za 2016 godina.
Izgotvuva~: Oddelenie za finansii i buxet i LER
Rok: 31 Mart
Izve[taj za rabotata i finansov izve[taj so zavr[na smetka na JKP Nikola Karev-Probi[tip za
2016 godina
Izgotvuva~: JKP Nikola Karev- Probi[tip
Rok : 31 Mart
Izve[taj za rabotata i finansov izve[taj na Dom na kultura Zletovski Rudar-Probi[tip za 2016
Izgotvuva~: Dom na kultura Zletovki Rudar-Probi[tip
Rok: 31 Mart
Finansov izve[taj za rabotata na OU ,,Bra]a Miladinovci,, za 2016 godina
Izgotvuva~: OU ,,Bra]a Miladinovci,, - Probi[tip
Rok: 31 Mart
Finansov izve[taj za rabotata na OU ,,Nikola Karev,, za 2016 godina
Izgotvuva~: OU ,,Nikola Karev,, - Probi[tip
Rok: 31 Mart
Finansov izve[taj za rabotata na OSU ,,N.N Bor~e,, - Probi[tip za 2016
Izgotvuva~: OSU ,,N.N.Bor~e,, - Probi[tip
Rok: 31 Mart
Finansov izve[taj za rabotata na JOUDG ,,Goce Del~ev,, - Probi[tip za 2016
Izgotvuva~: JOUDG ,,Goce Del~ev,, - Probi[tip
Rok: 31 Mart
Izve[taj za ostvaruvawe na Programata za ureduvawe na grade`noto zemji[te na teritorijata na
op[tina Probi[tip za 2016 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni raboti i lokalni pati[ta i ulici
Rok: 30 April
Izve[taj za ostvaruvawe na Programata za izgradba i odr`uvawe na lokalni pati[ta i ulici vo
op[tina Probi[tip za 2016 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni raboti i lokalni pati[ta i ulici
Rok: 30 April
Izve[taj za ostvaruvawe na Programata za izgradba i odr`uvawe na uli~no osvetlenie na
teritorijata na op[tina Probi[tip za 2016
Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni dejnosti i lokalni pati[ta i ulici
Rok: 30 April
Izve[taj za ostvaruvawe na Programata za energetska efikasnost na op[tina Probi[tip za 2016
Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni dejnosti i lokalni pati[ta i ulici
Rok: 30 April
Izve[taj za ostvaruvawe na Programata za odr`uvawe na javnata ~istota za 2016
Izgotvuva~:Oddelenie za komunalni dejnsoti i lokalni pati[ta i ulici i JKP Nikola Karev
Rok: 30 April
Izve[taj za ostvaruvawe na Programata za odr`uvawe na parkovi i zelenilo za 2016 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni dejnsoti i loklani pati[ta i ulici i JKP Nikola Karev
Rok: 30 April
Izve[taj za ostvaruvawe na Programata za urbanisti~ko planirawe i LER na
op[tina Probi[tip za 2016 godina
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Izgotvuva~: Oddelenie za urbanizam i Oddelenie za LER i za[tita na `ivotna sredina
Rok: 30 April
Izve[taj za realizacija na programata za sproveduvawe na aktivnosti na sportskite dru[tva i
odr`uvawe na sportskata infrastruktura vo op[tinaza 2016 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti
Rok: 30 April
Izve[taj za realizacija na Akcioniot plan za socijalna za[tita za 2016 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti
Rok: 30 April
Izve[taj za realizacija na akcioniot plan za rabota na Kom isijata za ednakvi mo`nosti za 2016 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti
Rok: 30 April
Izve[taj za realizacija na akcioniot plan za realizacija na aktivnostite na Op[tinskiot sovet za
bezbednost na soobra]ajot na pati[tata na op[tina Probi[tip za 2016 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti
Rok: 30 April
Izvr[taj za realizacija na programata za aktivnoti na op[tina Probi[tip vo oblasta za za[titata i
spasuvaweto za 2016 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti
Rok: 30 April
Izve[taj za realizacija na programata za odbele`uvawe na praznici manifestacii i nastani vo
op[tina Probi[tip za 2016 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti
Rok: 30 April
Izve[taj za realizacija na programata za rabota na inspekciskoto oddeleni za 2016 godina
Izgotvuva~: Inspekcisko oddelenie
Rok: 30 April
Izve[taj za ostvaruvawe na Buxetot na op[tina Probi[tip za prviot kvartal od 2017 godina
Izgotvuva~: Oddlenie za finansiski pra[awa na op[tina Probi[tip
Rok: 30 April
Izve[taj za rabotata na JKP Nikola Karev-Probi[tip za period od 01.01 do 31.03.2017 godina
Izgotvuva~: JKP Nikola Karev- Probi[tip
Rok: 30 April
Informacija za javnata bezbednosta i bezbednosta na soobra]ajot na pati[tata na teritorijata na
op[tina Probi[tip za prvite [est meseci od 2017
Izgotvuva~: MVR-OVR-Probi[tip
Rok: 31 Juli
Izve[taj za ostvaruvawe na Buxetot na op[tina Probi[tip za vtoriot kvartal od 2017 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za finansiski pra[awa op[tina Probi[tip.
Rok: 31 Juli
Izve[taj za rabotata na JKP Nikola Karev-Probi[tip za period od 01.01 do 30.06.2017
Izgotvuva~: JKP Nikola Karev- Probi[tip
Rok : 31 Juli
Izve[taj za rabotata na JKP Nikola Karev-Probi[tip za period od 01.01 do 30.06.2017 godina
Izgotvuva~: JKP Nikola Karev- Probi[tip
Rok: 31 Juli
Izve[taj za rabota na OU Bra]a Miladinovci-Probi[tip za u~ebnata 2016/17
Izgotvuva~: OU Bra]a Miladinovci-Probi[tip
Rok: 31 Avgust
Izve[taj za rabota na OU Nikola Kraev -Probi[tip za u~ebnata 2016/17
Izgotvuva~: OU Nikola Karev-Probi[tip
Rok: 31 Avgust
Izve[taj za rabota na OSU N.N.Bor~e-Probi[tip za u~ebnata 2016/17
Izgotvuva~: OSU N.N.Nor~e-Probi[tip
Rok: 31 Avgust
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39. Izve[taj za rabota na JOUDG Goce Del~ev-Probi[tip za u~ebnata 2016/17
Izgotvuva~: JOUDG Goce Del~ev-Probi[tip
Rok: 31 Avgust
40. Buxetski kalendara za izrabotka na buxet za 2018 godina
Izgotvuva~: Oddelenei za finansii i buxet
Rok: 30 Septemvri
41. Programa za rabota na OU Bra]a Miladinovci-Probi[tip za u~ebnata 2017/2018
Izgotvuva~: OU Bra]a Miladinovci
Rok: 30 Septemvri
42. Programa za rabota na OU Nikola Karev-Probi[tip za u~ebnata 2017/2018
Izgotvuva~: OU Nikola Karev-Probi[tip
Rok 30 Septemvri
43. Programa za rabota na OSU N.N.Bor~e -Probi[tip za u~ebnata 2017/2018
Izgotvuva~: OSU N.N.Bor~e-Probi[tip
Rok: 30 Septemvri
44. Programa za rabota na JOUDG Goce Del~ev -Probi[tip za u~ebnata 2017/2018
Izgotvuva~: JOUDG Goce Del~ev-Probi[tip
Rok: 30 Septemvri
45. Izve[taj za ostvaruvawe na buxetot na op[tina Probi[tip za tretiot kvartal od 2017 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za finansiski pra[awa na op[tina Probi[tip
Rok: 31 Oktomvri
46. Izve[taj za rabotata na JKP Nikola Karev-Probi[tip za period od 01.01 do 30.09.2017
Izgotvuva~: JKP Nikola Karev- Probi[tip
Rok : 31 Oktomvri
47. Izmenuvawe i dopolnuvawe na buxetot na op[tina Probi[tip za 2017 godina
Rok: 15. Noemvri
48. Programa za ureduvawe na grade`no zemji[te na teritorijata na op[tina probi[tip za 2018
Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni raboti i lokalni pati[ta i ulici
Rok: 15 Noemvri
49. Programa za izgradba i odr`uvawe na lokalni pati[ta i ulici vo op[ina Probi[tip za 2018
Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni raboti i lokalni pati[ta i ulici
Rok: 15 Noemvri
50. Programa za izgradba i odr`uvawe na uli~no osvetlenie na teritorijata na op[tina Probi[tip za 2018
godina
Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni raboti i lokalni pati[ta i ulici
Rok: 15 Noemvri
51. Programa za energetska efikasnost za 2018 godina na op[tina Probi[tip
Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni raboti i lokalni pati[ta i ulici
Rok: 15 Noemvri
52. Programa za odr`uvawe na javnata ~istota za 2018 godina
Izgotvuva~:Oddelenie za komunalni raboti
Rok: 15 Noemvri
53. Programa za odr`uvawe na parkovi i zelenilo za 2018 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za komunalni raboti raboti
Rok: 15 Noemvri
54. Programa za urbanisti~ko planirawe za 2018 godina
Izgotvuva~: Oddelenei za urbanizam
Rok: 15 Noemvri
55. Programa za LER za 2018 godina
Izgotvuva~: Oddelenei za LER i za[tita na `ivotnata sredina
Rok: 15 Noemvri
56. Programa za odbele`uvawe na praznici i manifestacii vo op[tina Probi[tip za 2018 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za op[testevni dejnosti vo op[tina Probi[tip
Rok: 15 Noemvri
57. Programa za za[tita i spauvawe na teritorijata na op[tina Probi[tip za 2018 godina
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Izgotvuva~: Oddelenie za op[testevni dejnosti vo op[tina Probi[tip
Rok: 15 Noemvri
Akcioniot plan za socijalna za[tita za 2018 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti
Rok: 15 Noemvri
Akcioniot plan za rabota na Komisijata za ednakvi mo`nosti za 2018 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti
Rok: 15 Noemvri
Akcioniot plan za rabota na OSBSP na op[tina Probi[tip za 2018 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti
Rok: 15 Noemvri
Programa za sproveduvawe na aktivnosti na sportskite dru[tva i odr`uvawe na sportskata
infrastruktura vo op[tinaza 2018 godina
Izgotvuva~: Oddelenie za op[testveni dejnosti
Rok: 15 Noemvri
Programata za rabota na inspekciskoto oddeleni za 2018 godina
Izgotvuva~: Inspekcisko oddelenie
Rok: 15 Noemvri
Programa za rabota na Dom na kultura Zletovski Rudar Probi[tip za 2018 godina
Izgotvuva~: Dom na kultura Zletovski Rudar-Probi[tip
Rok: 15 Dekemvri
Predlog -Buxet na op[tina Probi[tip za 2018 godina
Izgotvuva~: Oddeleni za finansii i buxet
Rok: 15 Dekemvri
Odluka za izvr[uvawe na buxetot na op[tina Probi[tip za 2018 godina
Izgotvuva~: Oddeleni za finansii i buxet
Rok: 15 Dekemvri
Programa za rabota na Sovetot na op[tina Probi[tip za 2018 godina
Izgotvuva~: Komisija za izrabotka na Programa za rabota na Sovet
Rok: 15 Dekemvri
Programata vleguva vo sila osmiot den od objavuvawe vo Slu`ben glasnik na op[tina Probi[tip.

Број 26-1254/10
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Пробиштип
Ранко Давитков с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 29 од Статутот на општина Пробиштип (Сл.гласник на општина Пробиштип
бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.12.2016 година, расправајки по
Програмата за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ - Пробиштип со Финансов план за 2017
година, ја донесе следната
ОДЛУКА
за усвојување на Програмата за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип со Финансов
план за 2017 година
Член 1
СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Општинската установа Дом на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип со Финансов план за 2017 година.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е Програмата за работа на Општинската установа Дом на култура
„Злетовски рудар“ - Пробиштип бр.01-197/1 од 22.12.2016 година и Финансов план за 2017 година бр.01198/1 од 22.12.2016 година
Член 3
Одлуката влегува во сила 8(осум) дена од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип.
Број 26-1254/11
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Пробиштип
Ранко Давитков с.р.
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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, 112/13 и 41/14), Советот на општина Пробиштип на
седницата одржана на ден 30.12.2016 година, расправајќи по Финансиски Извештај на ЈКП „Никола Карев“ од
Пробиштип за периодот од 01.01.2016 година до 30.09.2016 година бр.26-1070/1 од 15.11.2016 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 30.09.2016 година
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај на ЈКП„Никола Карев“ од Пробиштип за периодот
од 01.01.2016 година до 30.09.2016 година бр.26-1070/1 од 15.11.2016 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 30.09.2016 година бр.26-1070/1 од 15.11.2016 година усвоен со Одлука од
страна на Управниот одбор на претпријатието бр.02-803/1 од 11.11.2016 година.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина
Пробиштип.
Број 26-1254/12
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Пробиштип
Ранко Давитков с.р.
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 30.12.2016 година, расправајќи по Одлуката на УО на ЈКП „Никола Карев“ од
Пробиштип за давање согласност за потпишување на Анекс Договор бр.1 на основниот Договор со ЈП ХС
„Злетовица“ - Пробиштип бр.02-801/1 од 11.11.2016 година, ја донесе следната :
СОГЛАСНОСТ
на Одлуката на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за потпишување на Анекс Договор бр.1 на
основниот Договор со ЈП ХС „Злетовица“ - Пробиштип
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за потпишување на Анекс
Договор бр.1 на основниот Договор со ЈП ХС „Злетовица“ - Пробиштип бр.02-801/1 од 11.11.2016 година.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е Барањето од ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за давање на
Согласност на Одлуката за потпишување на Анекс Договор бр.1 на основниот Договор со ЈП ХС „Злетовица“
- Пробиштип бр.26-1070/1 од 15.11.2016 година, усвоена со Одлука од страна на Управниот одбор на
претпријатието бр.02-801/1 од 11.11.2016 година и примерок од Анекс Договор бр.1 бр.03-1057/1 од
28.10.2016 година.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина
Пробиштип.
Број 26-1254/13
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
30.12.2016 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Пробиштип
Ранко Давитков с.р.
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002)
и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на општина Пробиштип (Сл.Гласник на општина Пробиштип 4/2005)
Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.12.2016 година, ја донесе следната:
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ОДЛУКА
за усвојување Програмата за работата на Територијалната противпожарна единица Пробиштип
за 2017 година со Програма за тековно оперативни трошоци за 2017 година
Член 1
Се усвојува Програмата за работата на територијалната противпожарна единица Пробиштип за
2017 година со Програма за тековно оперативни трошоци за 2017 година.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е Програмата за работата на територијалната противпожарна единица
Пробиштип за 2017 година со Програма за тековно оперативни трошоци за 2017 година.
Член 3
Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина
Пробиштип.
Број 26-1254/14
30.12.2016 година
Пробиштип

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

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална
самоуправа ('Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 6, 7 и 11 од Статутот на
Општина Пробиштип ('Службен гласник на Општина Пробиштип” бр.4/2005), а во врска со Законот
за енергетика, Советот на општина Пробиштипа го донесе следниот:
План за енергетска ефикасност на општина Пробиштип за 2017 година
Општина Пробиштип има значителен потенцијал за зголемување на енергетска ефикасност
во јавните објекти и тоа: општинските административни згради, основните и средни училишта,
зградите на детската градинка, зградите на домот на културата, спортските сали и уличното
осветление. Трошоците за енергија (електрична и топлинска) за јавните објекти во надлежност на
Л.С. завземаат повеќе од 5%- 10% од вкупниот буџет на општината, а се очекува годишен раст од
цели (10-15)%, овој раст се должи пред се на зголемување на цената на енергенсите. Исто така
трошоците за потрошена електрична енергија за јавно (т.н.улично) осветлување се на ниво од
околу 4% од вкупниот буџет на општина Пробиштип, кој реално може да се намали за (40-50)% со
замена на постојните со нови т.н. штедливи светилки.
Со цел да се намалат трошоците и потрошувачката на енергија и да се подобрат внатрешните
услови на зградите за образование (основните училишта и детските градинки) од една страна и
уличното осветление од друга страна, потребно е истите да се реконструираат, целосно или
делумно, и во нив да се применат мерки за енергетска ефикасност.
Генералната цел на Програмата за Енергетска Ефикасност (МЕЕП) во општина Пробиштип е да се
намали потрошувачката на енергија во зградите под општинска управа и уличното осветление во
општината, а со тоа да се намали и емисијата на јаглероден диоксид. Намалувањето на емисиите
на јаглероден диоксид секако може да има огромно влијание врз ефектот на стаклена градина, а со
тоа и на глобалното затоплување. Концентрација на CO2 сега е зголемена за околу 0,4 % годишно
на глобално ниво. Јаглерод диоксидот (хемиска формула: CO2) e хемиско соединение составено од
два кислородни атоми и еден атом на јаглерод. Тоа е гас без боја и мирис. Потежок е од воздухот и
не гори.
Најголем дел на јаглерод диоксид се добива од согорување на фосилните горива. Фосилните
горива (јаглен и нафта) содржат големо количество на јаглерод. Кога се запалени, тој јаглерод се
ослободува во атмосферата во вид на CO2 , што доведува до зголемување на неговата
концентрација во атмосферата. Износ на CO2 зависи од видот на фосилното гориво.
Главни извори на CO2 при согорување на фосилни горива со застапеност се: течни горива (бензин,
нафта) 36 %, цврсти (јаглен) 35 %, гасни (природен гас) 20 %, производство на цимент 3 %,
согорување на индустриски гасови со помалку од 1 % итн.
Со имплементацијата ќе се постигнат и други специфични цели, и тоа:
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Намалена потрошувачка на енергија и заштеда на средства за капитални инвестиции и развој,
Обновени енергетски системи и објекти;
Инвестирање во технологии за супституција на електричната енергија со сончевата енргија и
природниот гас и мали хидроелектрични централи,
o Подобрени санитарни услови и зголемена продуктивност и
o Зголемена свест за енергетски заштеди кај одговорните лица во општината кои носат одлуки,
извршителите и крајните потрошувачи.
Во следната табела се дадени објектите што припаѓаат на секторот Администрација (општинска
зграда), секторот образование поделени во две целни групи: Основни училишта и Детски градинки
и Култура со објекти во Пробоиштип и Злетово. За објектите е дадена вкупната грејна површина.
o
o
o

Табела 5 Податоци за јавни објекти третирани во програмата
Сектор: АДМИНИСТРАЦИЈА
Грејна
Површина
2

(m )
Целна Група: Административни згради
Општинска зграда-Пробиштип

973

Услужен и Бизнис центар-Пробиштип

255

Услужен центар-Злетово

270
1.498

Вкупно:
Сектор: ОБРАЗОВАНИЕ
Целна Група: Основни, средни училишта заедно со спортски сали

Грејна
Површина

Локација на
објект/ознака

Име на основно училиште

Центар/БМ1
с.Пробиштип/БМ2

ОУ "Браќа Миладиновци"-Пробиштип
ОУ "Браќа Миладиновци"-Пробиштип

Нас.Калниште/НК1

ОУ "Никола Карев"-Пробиштип

4.979

Злетово/МТ1

ОУ "Кирил и Методи"-Злетово

2.324

Центар/ННБ1

СOУ "Н.Н.Борче“-Пробиштип

1.920

Центар/ННБ2

СOУ "Н.Н.Борче“-Пробиштип

2.049

Вкупно:

15.057

2

(m )
3.066
719

Целна Група: Детски Градинки

Грејна
Површина
2

Локација

Име на детска градинка

(m )

Пробиштип

Цветови

1.169

Пробиштип (центар)

Срничка

607

Злетово (центар)

Изворче

1.354

Вкупно:

3.130

Сектор: Култура
Грејна
Површина
2

Локација

Име на објектот

Пробиштип

Зградана Дом на Култура Злетовски рудар

1.624

Пробиштип

Кино сала Злетовски Рудар

2.260

Злетово

Дом на култура

830

Вкупно:

4.714

(m )
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Политиката на општината за енергетска ефикасност се утврдува со Програма за
унапредување на енергетска ефикасност кој треба да биде во согласност со државната Стратегија
за унапредување на енергетската ефикасност. Програмата ја донесува Советот на општината и
таа се однесува на три години. Градоначалникот изготвува план за реализација на програмата и
извештај за остварување на планот за претходната година и го доставува до Советот на општината
за одобрување односно усвојување.
Долгорочните цели на општината се:
- До 2020 година да се намали годишната потрошувачка на енергија за минимум 10%,
- До 2020 година да се намали делот за енергија во општинските инвестиции за минимум 25%,
- Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 80% од
основните училишта и детски градинки во надлежност на општината,
- Да се замени целосното јавно осветление во општината со нови светилки со што
потрошувачката ќе се намали на половина од сегашната,
- Да се намалат нивото на CO2 емисии во атмосферата за минимум 20% во споредба со
сегашното ниво,
- Зголемување на ЕЕ на општинските објекти преку преземање на конкрерни мерки за заштеда
на енегрија (промена на врати и прозорци, ЕЕ фасада, кровни конструкции, поставување на
сончеви колектори). Искористување на нови алтернативни извори на користење на енегрија
- Формирање на комисија за ЕЕ во рамки на општината
- Ажурирање на база на податоци за ЕЕ
- Кампања и обуки на граѓанството за значењето на ЕЕ и подигнување на свеста за заштеда на
енергија кај граѓанството
- Да се намали бројот на здравствени проблеми поврзани со внатрешната клима во училишните
згради и детските градинк,
- Брза идентификација и обнова на проблематичните системи во основните училишта и детските
градинки со висока потрошувачка на енергија во основните училишта и детските градинки.
Стратегија на општината е дека горенаведените цели ќе ги постигне преку:
- Функционирање и работење на тимот за енергетска ефикасност во одржување на базата на
податоци,
- Основање на фонд за финансирање и реализација на проекти за зголемување на енергетска
ефикасност во училиштата и јавното осветление,
- Идентификација и изнаоѓање на нови донатори,
- Идентификација и користење на нови извори на енергија.
Истовремено, за да се остварат горните долгорочни цели, општината има цел да промовира и
работи на:
- Создавање на свест преку ширење на добри практики,
- Промоција на социјалната свест за потреба за создавање на одржлив развој,
- Градење на партнерства коишто вклучуваат јавен сектор, потрошувачи и енергетски фирми.
Реализирани проекти во измоинатиот период:
Проекти за 2013г.

Проекти за 2014г.

Проекти за 2015г.

Проекти за 2016г.

-Поставување на
сончеви колектори
во
детска
градинка"Гоце
Делчев"
-Промена
на
азбесен кров во
детска
градинка
"Гоце Делчев"
-Промена
на
прозори во СОУ

-Поставување на сончеви
колектори
во
детска
градинка
-Промена на парни котли
во ООУ Никола Карев
-Промена на прозорци во
СОУ
Наум
Наумовски
Борче
-Промена на кров и фасада
на кино сала
-Издавање на флаери и

-Изработена
Физибилити студија за
јавно осветлување во
општина Пробиштип
-Проект
"Енергетски
ефикасна
градинка,
пријател
на
природатана".
Реконструкција
на
детска градинка во ЕЕ,
промена на прозори и

-Проект
"Енергетски
ефикасна градинка,
пријател
на
природатана". (700
000
денари
добиени средства
од Програмата за
зачувување
на
природата и 350
000
денари

стр.20

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.53/2016
Браќа
Миладиновци во
Пробиштип
-Промена
на
фасада
и
прозорци
на
колективна
социјална зграда
-Издавање
на
флаери и брошури
за ЕЕ и кампања
во основните и
средните
училишта
за
заштеда
на
енергија
-Замена на 51
стара светилка и
поставени се нови
енергетски
ефикасни

брошури за ЕЕ и кампања
во основните и средните
училишта за заштеда на
енергија
- Замети се 60 стари
светилки и поставени се
нови енергетски ефикасни

врати и поставување на
фасадна изолација
-Промена на светилки
-Издавање на флаери и
брошури
за
ЕЕ
и
кампања во основните и
средните училишта за
заштеда на енергија
-Заменети се 51 стари
светилки и поставени се
нови
енергетски
ефикасни
- Мала хидро електрана
" Зелен град" Приватен
инвенститор"ХИДРО –
ЕКО
ИНЖЕНЕРИНГ"
ДООЕЛ увоз – извоз
Скопје,
на
река
Зеленградска
со
инсталиран проток од
3
0,100
м
/сек
и
инсталирана моќност од
130кW, м.в Прозорак КО
Јамиште
општина
Пробиштип
- Мала хидро електрана
372 на река "Ештерец,
Приватен инвенститор
ДПТУ "ЕЛ – ТЕ ХИДРО"
ДООЕЛ експорт импорт
Скопје,
на
река
"Ештерец"
со
инсталиран проток од
3
Qинст=0,360 м /сек и
номинална моќност од
351 кW, КО Злетово, КО
Шталковица
и
КО
Зеленград
општина
Пробиштип

сопствено учество
од
општина
Пробиштип)
-Енергетски
ефикасен
објектРеконструкција,
адаптација на Дом
на
културата
"Злетовски рудар"
Пробиштип.Добиен
проект по однос на
ИПА
програмата,
прекугранична
соработка
со
Р.Бугарија(12.000
000,00 ден)
Мала
хидроелектрична
централа
"Ештеричка",
Приватен
инвенститор.ДПГПУ
"
ИТАЛИАН
МАЦЕДОНИАН
ПОВЕР
ГЕНЕРАТИОН"
ДОО Скопје, на
река Ештерец со
инсталиран проток
3
од Qинст=0,270 м
/сек и инсталирана
моќност од 300 кW,
КО Шталковица и
КО
Зеленград
општина
Пробиштип.

Табела 1 Активности за 2017 година на ПЛАНОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Акции од планот

Активност

Финансиски
средства(денари)

1.Јакнење на

Јакнење на капацитетите на општина

административните капацитети

Пробиштип
-Формирање на тим за енергетска контрола и

/

/

следење на реализацијата на Програмата за
ЕЕ
-Зголемување на капацитетите во општина

/

Пробиштип за следење на проблемите во
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Акции од планот

Активност

Финансиски
средства(денари)

делот на ЕЕ
-Изработка на проекти и апликации на јавни

Нема финансиски

објекти во делот на ЕЕ
2.Изработка на проектни

Дефинирање на целите и активностите за

задачи и тендерска

изработка на проектна документација

последици
/

документација за избор на
консултантски куќи за
изработка на проектна
документација во делот на ЕЕ
3.Реконструкција, адаптација

Добиен проект по однос на ИПА програмата,

на Дом на културата "Злетовски

прекугранична соработка со

рудар" Пробиштип

Р.Бугарија(11.000 000,00 ден)

4.Проект -Енергетски ефикасна

Аплицирање по однос на ИПА програмата,

градинка Гоце Делчев

прекугранична соработка со Р.Бугарија(6.000

Средства од ЕУ

000,00 ден)
5.Изработка на студија за

Аплицирање по повици

Нема финансиски

можностите за изградба на

последици

енергетски објекти за
обновливи извори на енергија
6.Реализација на дел од
Планот за замена на постојните
со енергетски ефикасни
светилки од

Изработка на апликација за замена на
светилките со енергетско ефикасни Замена
на постојните светилки со Лед
енергетскоефикасни светилки (1346 броја),
по изготвена студија за оваа намена.

По изготвена
студија за оваа
намена.

Физибилити студија за јавно
осветлување во општина
Пробиштип
7. Изградба и реконструкција на
улично осветлување

- ул.Миро Барага во должина од 1275м (на делот
од пат кај Плешенци до АМС) Нови сијалични
места со енергетски
ефикасно светло, комплет со метални
столбови и спојни елементи
- ул.Тодор Александров на
делот во нас.
Калниште со
должина од 207м
plostad
Нови сијалични места со енергетски ефикасно
светило, комплет со метални столбови и спојни
елементи
- ул. Димитар Влахов на
делот во нас. Калниште со
должина од 316м. Нови сијалични места со
енергетски ефикасно светило, комплет со метални
столбови и спојни
елементи
- Ул.
Древенска Нови сијалични места со
енергетски ефикасно светило, комплет со метални

3. 000 000,00
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Акции од планот

Активност

Финансиски
средства(денари)

столбови и спојни
елементи
- Ул.
Добревска. Нови сијалични места со
енергетски ефикасно
светило, комплет со метални столбови и
спојни елементи
- Повеке
месни заедници по потреба. Нови
сијалични
места
комплет со дрвен столб, кабел и светило со
енергетско ефикасени светилки

8.Ревизија на постојната и

Подготовка на материјал

200. 000,00

изработка на нова Програма за
ЕЕ, по најнова метода за
период 2017-2021 година
9.Едукативни работилници за

Изработка на план и временска рамка

20.000,00

ЕЕ, посета на саеми и
семинари
Вкупно
Број 26-1254/15
30.12.2016 година
Пробиштип

3.220 000,00
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП ЗА 2011 ГОДИНА
Со оваа Програма се врши дополнување на Програмата за работа во областа со располагањето со
градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пробиштип бр.071095/4 од 29.07.2011 (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.32/2011 од 01.08.2011година) и на
Програмата за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во
сопоственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пробиштип бр.07-866/5 од
22.05.2012година ( Службен Гласник на општина Пробиштип бр.43/2012 од 23.05.2012година) ) и на
Програмата за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во
сопоственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пробиштип бр.07-1547/8 од 30.10.2012
год. (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.48/2012 и на Програмата за дополнување на Програмата
за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопоственост на Република Македонија на
подрачјето на општина Пробиштип бр.07-1058/10 од 26.08.2013 год. (Службен гласник на Општина
Пробиштип бр.7/2013 и на Програмата за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето
со градежно земјиште во сопоственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пробиштип
бр.07-689/11 од 26.15.2014 год.и последната (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.19/2014 и тоа како
што следи:
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ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ШТО ЌЕ БИДАТ ПРЕДМЕТ НА ОТУЃУВАЊЕ ПО ПАТ НА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ОД ДУП за УБ 7.4 и УБ 11.2 Општина Пробиштип за плански период од 2008-2013год.

12

13

Бр.на ГП
Вкупна
површина на
2
ГП м

Реден
број

ГП62

ГП63

2.416

2.405

Намена на
земјиштето
(основна класа)

А2

А2

Намена на
земјиштето
(опис)

сем.домув.во
стан.згради
сем.домув.во
стан.згради

Бр.на КП во
состав на ГП

КП.1556/1 дел и
КП 1012/4 дел
КП1563дел и
КП1568 дел и

Површина
за
градба
2
м

325

325

Бруто
развиена
површина

1.625

1.625

Процент
на изграденост
%

13

Коефициент
на
искористеност
на
земјиштето

0,67

13

0,67

Максимална
дозволена
висина
м

15.50

15.50

Ка-тност

П+4

П+4

не е
била
на
Совет
не е
била
на
Совет

11-Ти
Октомври

11-Ти
Октомври

ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ОД ДУП за УМ Бр.4 -ДЕЛ од УБ Бр.11 за плански период од 2004-2009год.
29.

ГП21

Број 26-1254/9
30.12.2016 година
Пробиштип

682,91

Комерцијални

трговија

683 дел

244

732

30,66

0,92

Мах90

П+1+Пк

Не била
на совет

Заден
плоштад

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

стр.24

