
     

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

________________________________________________________________________________________________ 

Број 52/2016          Пробиштип  16.11.2016 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.52 
одржана на ден 15.11.2016 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 
 

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за период од 01.01.2016 година до 
30.09.2016 година бр.26-1062/3; 

2. Одлука за определени средства за експропријација  во буџетот на општина Пробиштип бр.26-1062/4; 
3. Програма за урбанистичко планирање за 2017 година бр.26-1062/5; 
4. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Пробиштип за 2017 година 

бр.26-1062/6; 
5. Програма за изградба и одржување на општински патишта и улици за 2017 година бр.26-1062/7; 
6. Програма за одржување на хигиената на јавните сообраќајни површини во општина Пробиштип за 2017 

година бр.26-1062/8; 
7. Програма за одржување на јавно зелени површини и озеленување  на нови површини за 2017 година 

бр.26-1062/9; 
8. Програма за изградба и одржување на улично осветлување за 2017 година бр.26-1062/10; 
9. Програма за Локален Економски Развој за 2017 година бр.26-1062/11; 
10. Програма за одбележување на празници, манифестации и настани во општина Пробиштип за 2016 година 

бр.26-1062/12; 
11. Програма за спроведување на активностите на спортските друштва во општина Пробиштип и за 

активностите на општината во спортот за 2017 година бр.26-1062/13; 
12. Програма на Советот за јавно здравје за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести во 2017 година бр.26-1062/14; 
13. Акционен план на конкретни активности што ќе ги реализира ОСБСП за 2017 година бр.26-1062/15; 
14. Програма за активностите на општина Пробиштип во областа на заштитата и спасувањето и 

ревитализацијата на Општината по елиминирање на кризи за 2017 година бр.26-1062/16; 
15. Акционен план за социјална заштита за 2017 година бр.26-1062/17; 
16. Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2017 година бр.26-1062/18; 
17. Програма за работа на инспекциското одделение за 2017 година бр.26-1062/19; 
18. Програма за работа на Советот за млади на општина Пробиштип за 2017 година бр.26-1062/20; 
19. Одлука за номинирање на проектен координатор во Проектот „Зедничка инвестиција во енергетска 

ефикасност бр.26-1062/21-1; 
20. Одлука за номинирање на технички асистент во Проектот „Зедничка инвестиција во енергетска 

ефикасност бр.26-1062/21-2; 
21. Одлука за номинирање на сметководител во Проектот „Зедничка инвестиција во енергетска ефикасност“ 

бр.26-1062/21-3. 

 

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

општина Пробиштип. 

 

   Број 08-1062/23          ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 16.11.2016 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       ПРОБИШТИП                                  Тони Тоневски с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 32, став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(Сл.Весник на РМ бр.61/2004, 96/04, 67/07 и 156/09 и 47/11), Советот на општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 15.11.2016 година, ја донесе следната : 

 
 

О Д Л У К А 
За усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина 

Пробиштип за периодот од 01.01.2016 година до 30.09.2016 година 
 

 
Член 1 

 Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 
периодот од 01.01.2016 година до 30.09.2016 година. 
 

Член 2 
 Планираните и остварени приходи односно извршените расходи по видови се искажани во 
билансот на приходите и расходите и се составен дел од оваа Одлука. 
    

Член 3 
 Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник 

на општина Пробиштип. 
 

Број 26-1062/3                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен 
весник на РМ  бр.5/2002), член 21,  став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип и член 26, 
став 1, точка 6  од Законот за експропријација (Службен весник на општина Пробиштип бр.95/12, 
131/12, 24/13 и 27/14), а врз основ на Заклучокот за утврдената пазарна  вредност на градежно 
неизградено земјиште бр.08-204/2 од 17.02.2016 година, Советот на општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 15.11.2016  година ја донесе следната: 

 
О Д Л У К А 

За определени средства за експропријација  во буџетот на општина Пробиштип 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се определуваат средства за експропријација на градежно земјиште за 

изградба на улици во населба Камењар во Пробиштип и за проширување на градски гробишта во 
Пробиштип  во сопственост на физички лица од Пробиштип предвидени со Геодетски елаборати за 
посебни намени (за експропријација)  Д.бр.0805-326-04/2016. 

 
Средствата за експропријација се резервирани во буџетската  програма ЕА – Капитални 

трошоци на општина Пробиштип за 2016 година  на контото: 
 485420- Надомест за одземен имот – 150.000 денари. 
 
Согласно Зклучокот за утврдување на пазарната вредност во општина Пробиштип во 2016 

година бр.08-204/2 од 17.02.2016 година за четврта зона пазарната вредност изнесува  74,00 
денари по метар квадратен (м2). 

Член 2 
Одлуката влегува во сила осум дена од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип . 
 
Број 26-1062/4                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 
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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 член 17 

од Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. весник на РМ‖ бр.199/14, 44/15, 193/15, 
31/16 и 163/16), Советот на општина Пробиштип, на седницата одржана на ден 15.11.2016 година ја 
донесе следната: 

 

 
За поефикасно спроведување на политиката на планирање на просторот и на негово 

дополнително уредување како и со цел да се создадат услови за ефективно и одржливо 
управување со просторот и животната средина, инфраструктурата, луѓето и финансиските 
средства, но и да се излезе во пресрет на потребите и барањата на граѓаните и правните лица за 
изготвување на плански решенија за општ развој, се пристапи кон изработка на Програмата за 
урбанистичко планирање за Општина Пробиштип за 2017 година. 
 Програмата има задача да создаде услови за реализација на зацртаните цели во основните 
стратешки документи на Општина Пробиштип како што се: Генералниот урбанистички план за 
Пробиштип, Деталните урбанистички планови како и  Урбанистичките планови од понизок ранг како 
и да одговори на зголемениот број надлежности, одговорности и задачи произлезени од 
децентрализацијата. Програмата има за цел да создаде услови за испорачување на голем број 
јавни услуги на граѓаните на ниво на Општината. 
 
Цели на Програмата се: 

- ефективно и одржливо управување со расположливите ресурси  како просторот и животната 
средина, инфраструктурата, луѓето и финансиските средства 

- уредување и хуманизација на просторот и заштита и унапредување на животната средина и 
природата 

- зголемен економски раст и вработување 
- поголема атрактивност на просторот 
- привлекување инвестиции и поттикнување на производството и развојот 
- создавање услови за бизнис клима 
- квалитативни промени во просторна, економска и социјална структура 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ  

НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП за 2017 година 

РАЗВОЈНА ПРОГРАМА:   
      

Б. ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  ЗА ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА ПРОБИШИП                                 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:            БРАНКО СТАНОЈКОВСКИ, дипл.град.инг. 

ФУНКЦИЈА:                     
  

Раководител  на  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ  

АДРЕСА: 
                       

 ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.1 ПРОБИШТИП 
     

ОЗНАКА НА БУЏЕТСКАТА 
ПРОГРАМА 

Ф10-  ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ  

ПОДПРОГРАМИ ПОДПРОГРАМА  Ф1  УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС 032 483-131    032 483-047  
 

Е-МАИЛ: 
 

urbanizam@probistip.gov.mk 
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ПОДПРОГРАМА  Ф1  УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
      1.1.  ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА 

   
     Урбанистичкото планирање претставува процес при кој, на  организиран начин, се обезбедува 
уредување и хуманизација на просторот и заштита и унапредување на животната средина и 
природата.  
    Вклучувањето на сите чинители (приватен и јавен сектор и граѓанското општество) во 
поставувањето на целите како да се дизајнираат, спроведуваат и евалуираат плановите, е 
основата за нивно одржливо функционирање. Овој процес е особено важен за плановите на 
градовите и населените места, што значи дека планирањето треба да се спроведе од страна на 
голем број чинители, не само од страна на урбаните планери.    
   Спроведувањето на плановите  е  основната цел што треба да се постигне за одржлив економски 
развој  на општината. 
 
         1.2. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ  
       Согледувајќи ги планските можности и според извршената анализа за степенот на 
реализацијата на плановите, новонастанатите промени и потреби за планирање на просторот 
односно изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина  Пробиштип,  Одделението 
за урбанизам при  Општина Пробиштип, планира да ги превземе следните активности  во областа 
на   урбанистичкото  планирање за  2017 година: 
 

1.2.1 ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН  УРБАНИСТИЧКИ   ПЛАН НА      
ПРОБИШТИП (ГУП) СО РЕВИЗИЈА  

 
                       Имајки ги во предвид произлезените растечки потреби  во доменот на производни и 
непроизводни функции, спорт и рекреација, комунална инфраструктура, јавни дејности и заштита 
на животната средина, се наметна потребата од ревизија на  ГУП-от ( измена и дополнување) со  
нови содржини, кои ги бара динамиката на времето на новосоздадените услови. Една од главните 
алатки  е зонирањето кое се однесува на намена на земјиштето, во кое се внесени намените кои се 
дозволени. Идејата е  да се избегнат конфликти во употребата на земјиштето помеѓу индустриите 
што загадуваат и станбената употреба. Затоа од неодамна постои тренд да се поттикнува 
комбинирање на компатибилни намени. Измените и дополнувањето се  состојат во измена на веќе 
утврдените зони  со одредени намени  со ГУП на град Пробишип, а во изминатиот период се 
покажаа  како застарени  т.е непрофитабилни или целосно не  ги задоволуваат потребите на 
граѓаните.  
Измените и дополнувањата на плановите и делови од плановите се вршат по истата постапка   
пропишана за нивно донесување, согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање. 

Затоа предвидени се  следните измени и дополнувања : 

                  Блок 5.1 со површина од 6.5 Ха (кај бензинска пумпа на ,,Макпетрол,,) 

                  Зона за  заштитно зеленило се менува во класа на намена од групата Г 
производство, дистрибуција и сервиси односно Г2 лесна и незагадувачка индустрија, Г3 
сервиси, Г4 стоваришта, Д1 парковско зеленило и паркиралишта, Д2 заштитно зеленило, 
ПТТВ паркиралиште  за тешки товарни возила, А домување, А1 семејно домување во 
станбени куќи, А2 семејно домување во станбени згради. 

                 Блок 5.4  со површина од 7.3 Ха  (,,Отпад,, - самофинансирање) -во постапка 

                Зона за општествен стандард, образование (основно и средно) и социјални грижи 
(детска  градинка, дом за ученици и дом за пензионери) со П=0,66 ха  се менува намената  во 
зона за лесна индустрија т.е производство, дистрибуција и сервиси  во која ќе  се предвидат  
следните класи на намени група Г : Г2 лесна и незагадувачка индустрија, Г3 сервиси  
стоваришта ; Д2 заштитно зеленило; А домување; А1 семејно домување во станбени згради; 
паркиралишта; 
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1.2.2 ИЗРАБОТКА  НА  ДЕТАЛНИ  УРБАНИСТИЧКИ  ПЛАНОВИ СО РЕВИЗИЈА  
Изработката на детални урбанистички планови  претставува важен чекор кон остварување 

на  зацртаната  генерална  цел на оваа Програма, а тоа е  одржлив  економски развој, намалување 
на сиромаштијата, надминување на бесправната градба и др. За овој  плански период предвидени 
се за изработка следните блокови т.е плански опфати 
 

          Блок 14-дел со површина од 6.74 Ха  (,,центар - гр. парк,,)-во постапка 

Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата : 
А домување, основна класа на намена А1 семејно домување во станбени куќи, А2 семејно 
домување во станбени згради; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена 
Б1 мали комерцијални и деловни дејности, Б2-големи трговски единици, Б4-деловни 
простори и Б5-хотелски комплекси; В-Јавни институции, основна класа на намена В3- 
култура и В4 државни институции; Д зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-
парковско зеленило, Д3-спорт и рекреација и Д4-меморијални простори i drugi kompatibilni 
namen            

 
           Блок 7.2 со површина од 11,29 Ха  (,,Kалниште,,) -во постапка 

Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата : 
А домување, основна класа на намена А1 семејно домување во станбени куќи, А2 семејно 
домување во станбени згради; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена 
Б1 мали комерцијални и деловни дејности, Б2-големи трговски единици, Б4-деловни 
простори, В-Јавни институции, основна класа на намена В3- култура и В4 државни 
институции; Д зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, Д3-

спорт и рекреација i drugi kompatibilni namen 

         Блок 7.1 со површина од 3,6 Ха  (,,Kалниште,,) -во постапка 

          Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата : 
         А домување, основна класа на намена А1 семејно домување во станбени куќи, А2 
семејно домување во станбени згради; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа 
на намена Б1 мали комерцијални и деловни дејности, Б4-деловни простори, Д зеленило и 
рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, Д3-спорт и рекреација i drugi 
kompatibilni namen 

         БЛОК 5.2 со површина од 5,6 Ха (,,нас.Камењар-долна страна,,) -во постапка 

             Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата :                                           
А домување, основна класа на намена А1 семејно домување во станбени куќи,; Б-
комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена Б1 мали комерцијални и 
деловни дејности, Б4-деловни простори, Д зеленило и рекреација, основна класа на намена 

Д1-парковско зеленило, Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација i drugi kompatibilni 
namen 

        БЛОК 5.3 со површина од 9,7 Ха (,,нас.Камењар-долна страна,,) -во постапка 

             Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата : А домување, 
основна класа на намена А1 семејно домување во станбени куќи,;, Д зеленило и рекреација, 
основна класа на намена Д1-парковско зеленило, Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и 

рекреација i drugi kompatibilni namen 

      БЛОК 13.1 со површина од 8,7 Ха (,,Брег транс,,) -во постапка 
             Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата : 
Г-производство, дистрибуција и сервиси: Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3- сервиси, 
Г4-стоваришта; Д-зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско   зеленило; 

Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација  i drugi kompatibilni namen 

       БЛОК 13.2 со површина од 6,6 Ха (,,Cтара Централа,,) -во постапка 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.52/2016   

 

стр.5 

 

             Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата : 
Г-производство, дистрибуција и сервиси: Г1-тешка и загадувачка индустрија Г2-лесна и 
незагадувачка индустрија, Г3- сервиси Г4-стоваришта; Б-комерцијални и деловни дејности, 
основна класа на намена Б1 мали комерцијални и деловни дејности, Б4-деловни простори, 
Д-зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско   зеленило; Д2-заштитно 

зеленило, Д3-спорт и рекреација i drugi kompatibilni namen 

        БЛОК 21.2 со површина од 8,3 Ха (,,нас.Барбаревско маало,,) -во постапка 

             Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата :                                           
А домување, основна класа на намена А1 семејно домување во станбени куќи,; Б-
комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена Б1 мали комерцијални и 
деловни дејности, Б4-деловни простори, Д зеленило и рекреација, основна класа на намена 
Д1-парковско зеленило, Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација i drugi kompatibilni 
namen 

      БЛОК 19.2 со површина од 8,3 Ха (,,нас.Барбаревско маало,,) -во постапка 

             Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата :                                           
А-домување, основна класа на намена А1-семејно домување во станбени куќи,; Б-
комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена Б1-мали комерцијални и 
деловни дејности, Б4-деловни простори, Д-зеленило и рекреација, основна класа на намена 
Д1-парковско зеленило, Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација i drugi kompatibilni 
namen 

      БЛОК 15.2 со површина од 5,0 Ха (,,Детска Градинка-Цветови,,) -во постапка 

             Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата  
 А-домување, основна класа на намена А1-семејно домување во станбени куќи, А2 семејно 

домување во станбени згради; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена 
Б1-мали комерцијални и деловни дејности, Б4-деловни простори, В-јавни институции, В2-
детска градинка, Д-зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, 

Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација i drugi kompatibilni namen     

    

    БЛОК 10.2 со површина од 7,1 Ха (,,Нада Михајлова,,) -во постапка 

             Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата  
 А-домување, основна класа на намена А1-семејно домување во станбени куќи, А2 семејно 

домување во станбени згради; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена 
Б1-мали комерцијални и деловни дејности, Б4-деловни простори, В-јавни институции, В2-
детска градинка, Д-зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, 

Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација i drugi kompatibilni namen   

      БЛОК 15.3 со површина од 3,7 Ха (,,Славко Баев,,) -во постапка 

             Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата  
 А-домување, основна класа на намена А1-семејно домување во станбени куќи, А2 семејно 

домување во станбени згради; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена 
Б1-мали комерцијални и деловни дејности, Б4-деловни простори, В-јавни институции, В2-
детска градинка, Д-зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, 

Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација i drugi kompatibilni namen              

      БЛОК 14.1 со површина од 16,1 Ха (,,Руднички круг,,) -во постапка 
             Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата : 
Г-производство, дистрибуција и сервиси: Г1-тешка и загадувачка индустрија Г2-лесна и 
незагадувачка индустрија, Г3- сервиси Г4-стоваришта; Б-комерцијални и деловни дејности, 
основна класа на намена Б1 мали комерцијални и деловни дејности, Б4-деловни простори, 
Д-зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско   зеленило; Д2-заштитно 
зеленило, Д3-спорт и рекреација i drugi kompatibilni namen 
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         1.2.3   ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН - ДУП  

 

       БЛОК 2.1-дел ГП бр.19,20,21,22и23 (,,ЛинеаПрима,,) со П= 3,3 Ха-во постапка - 
самофинансирање 

Класи на намени од групата Г производство, дистрибуција и сервиси  : Г1 тешка и загадувачка 
индустрија и компатибилни класи на намени Г2, Г3 и Г4 со максимално дозволено учество  
од 30% од основната намена. Г2 лесна и незагадувачка индустрија, Г3 сервиси , Г4 
стоваришта ; Д2 заштитно зеленило, Д1 парковско   зеленило и паркиралишта;     

       БЛОК 12.1-дел со П=2,9 Ха (,,Зендолино,,)-самофинансирање 

Класи на намени од групата Г производство, дистрибуција и сервиси  : Г2 лесна и 
незагадувачка индустрија, Г3 сервиси , Г4 стоваришта ;  Е2- комунална супраструктура,  Д- 
зеленило и рекреација Д2 – заштитно  зеленило и сообраќај, класа на намени од групата Б-
комерцијални и деловни намени  -Б1-мали комерцијални и деловни намени . и компатибилни 
намени на сите предвидени намени               

        БЛОК 11.3 со површина од 2,8 Ха (УМ 4-,,Детска Градинка-Росица,,) -  самофинансирање 

             Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата  
 А-домување, основна класа на намена А1-семејно домување во станбени куќи, А2 семејно 

домување во станбени згради; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена 
Б1-мали комерцијални и деловни дејности, Б4-деловни простори, В-јавни институции, В2-
детска градинка, Д-зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, 

Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација i drugi kompatibilni namen           

        БЛОК 7.3 со површина од 2,0 Ха (,,ул.Никола Карев,,) -самофинансирање 

             Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата  
 А-домување, основна класа на намена А1-семејно домување во станбени куќи, А2 семејно 

домување во станбени згради; Б-комерцијални и деловни дејности, основна класа на намена 
Б1-мали комерцијални и деловни дејности, Б4-деловни простори, В-јавни институции, В2-
детска градинка, Д-зеленило и рекреација, основна класа на намена Д1-парковско зеленило, 

Д2-заштитно зеленило, Д3-спорт и рекреација i drugi kompatibilni namen     

 
1.2.4 ИНИЦИЈАТИВИ И БАРАЊА ОД ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА 

   ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И  НИВНО УЧЕСТВО ВО   
   ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПЛАНОВИТЕ 
 

            Финансирањето  изработка на урбанистички планови е од Буџетот на Општина Пробиштип, 
согласно член 17 став 3 од Законот  за просторно и урбанистичко планирање (,, Сл. весник на РМ 
бр.51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, односно пречистен текст 60/2011, 53/2012,  
144/2012 и 55/2013), а можат да ја финансираат и  заинтересирани правни и физички лица чии што 
програмски  барања  и подрачја на интерес се прифатливи за Општина Пробиштип. 
Со измените на Законот за просторно и урбанистичко планирање создадена е можност за измени 
на урбанистичките планови со изработка на локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) 
со која се утврдуваат поблиски услови за градба во  градежна парцела која се одредува вон 
населено место, според потребите на инвеститорите. Со ЛУПД измени можат да прават физички и 
правни лица како и Општината, доколку биде прифатена поднесената иницијатива за измена од 
страна на Советот на Општина Пробиштип. 
 
         1.2.5 ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА на подрачјето на Oпштина 
Пробиштип. (со ревизија) 
            Урбанистичкиот план за  село се донесува за подрачје на населено место во општината од 
селски карактер со густа изграденост на градбите и содржи: граница на планскиот опфат, 
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регулациони линии, парцелација на градежното земјиште, површини за градење  на градбите 
определени со градежни линии, максимална висина на градбите, изразена во метри до венец, 
намена на земјиштето на градбите, планско решение на секундарната сообраќајна мрежа со 
нивелманско решенија, плански решенија на сите секундарни комунални и телекомуникациони 
инфраструктури, развој и користење на земјиштето и градбите, мерки за заштита на културното 
наследство, природата и животната средина, мерки за заштита од разурнувања и др. 

За изработка се предвидени следните урбанистички планови: 

 Урбанистички план за  с. Лесново со површина од   50,0 Ха-во постапка 
Бидејки  ова село  е со густа изграденост на градбите,  треба   да  се изработи  урбанистички план, 
согласно член 8 став 1 од Правилникот за  поблиска  содржина, размер и начин на графичка 
обработка на урбанистичките планови. При одредување на системот на класи  на намени  како 
инструмент на урбанистичкото планирање  со кој се врши класификација на дејностите и 
активностите во рамките на планските опфати на Лесново   ќе бидат земени во предвид следните 
поединечни класи  на намени :  
А-Домување-  А1-семејно домување во станбени куќи во која класа се опфатени и селските 
стопански дворови Б-Комерцијални и деловни дејности, Б1-мали комерцијални и деловни 
дејности  В-Јавни институции - В1-образование и наука - В2-здравствени и социјални 
институции  Г-Производство, дистрибуција и сервиси Г2-лесна и незагадувачка индустрија- 
Г3-сервиси Г4 стоваришта Д-Зеленило и рекреација Д1- парковско зеленило - Д2-заштитно 
зеленило - Д3-спорт и рекреација   и паркиралишта  
 
          1.2.6  ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО (со ревизија) 

          СРТЦ ,,Пониква,,  со  П=40,83 Ха -во постапка 

 
Во овој опфат се предвидени објекти од класа на намена од групата  

 А домување; А4 времено сместување (сите видови хотели, пансиони, преноќишта и слични 
видови градби освен големи хотелски комплекси со придружни намени), класи на намена од 
групата Б; Б-комерцијални и деловни објекти, Б1 мали комерцијалнии деловни објекти; 
класа на намена Д,  Д1 парковско зеленило; Д3 спорт и рекреација, Д4  меморијални 
простори; класа на намена Е, Е1 комунална инфраструктура, Е2 комунална супраструктура.          
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   1.3.  ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ:  

Со донесувањето на  овие измени и дополнување на ГУП и изработка на урбанистички 
планови од пониско ниво (ДУП; УП за село и УП вон населено место) се очекуваат позитивни 
резултати и ефекти во локалниот економски развој, привлекување на инвеститори,  капитализација 
на културните ресурси, подобрени услови за хумано живеење на граѓаните, побрзо и поефикасно 
издавање на потребната урбанистичка документација за градење, целосно спазување на 
постапката за легално градење, надминување на ризикот со бесправната градба  и друго. 
 
1.4. РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ 
 Доколку не се изработат и усвојат урбанистичките планови по оваа Програма тогаш  
 Општината: 

 ќе нема можност да понуди повеќе локации кои се интересни за инвеститорите 
 нема можност за брзо и ефикасно издавање на одобрение за градење; 

ризик за неквалитет како и ризик од појава на бесправна градба. 
 

 
1.5. ДАТУМ  НА ЗАПОЧНУВАЊЕ СО  СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ 
 

Реализацијата на ГУП на град Пробиштип треба да се насочи на комплексна  градба преку 
изработка на соодветни урбанистички решенија од пониско ниво  (ДУП, Урбанистички план за село, 
урбанистички план вон населено  место, архитектонско-урбанистички проект), согласно со Законот 
за просторно и урбанистичко планирање  и одредбите за реализација на ГУП-Пробиштип, со 
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донесувањето на истиот започнува постапката за  детална разработка на блоковите кои се 
предвидени со оваа Програма. 

Рокот за започнување на  имплементација на деталните урбанистички планови е со нивно 
донесување од страна на Советот на Општина Пробиштип. 
 
1.6. ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПОДДРШКА НА ПРОГРАМАТА 
- јавни набавки за изработка и ревизија на плановите  
- набавка за изработка на извештаи за стратегиска  оцена на плановите 
- набавка за геодетски работи 
- набавка за истражни, претходни и подготвителни работи 
 

                    ПОДПРОГРАМА Ф1: УРБАНИСТИЧКО  ПЛАНИРАЊЕ 2017 ГОДИНА 

р.бр.                Активност       Буџет Самофинан   Друго      Се Вкупно 
1. Измена и дополнување на 

ГУП со ревизија 
    

 УБ 5.1                   П=6,5 Xа 68.000    

 УБ 5.4                  П=7,3 Xа  100.000   

 Вкупно 1  68.000 100.000  168 000 

2. Изработка на ДУП со 
ревизија 

    

 УБ 14-дел           П=6,74Ха 117.000    

 УБ 7.2                   П=11,0Ха 191.000    
 УБ 7.1                   П=3,6 Ха 118 000    
 УБ 5.2                   П=5,6 Ха 142 000    
 УБ 5.3                   П=9,7 Ха 212 000    
 УБ 13.1                  П=8,7 Ха 211 000    
 УБ 13.2                 П=6,6 Ха 200 000    
 УБ 21.2                 П=8,3 Ха 212 000    
 УБ 19.2                 П=8,3 Ха 212 000    

 УБ 15.2                 П=5,0 Ха 141 000    
 УБ 10.2                 П=7,1 Ха 177 000    

 УБ 15.3                 П=3,7 Ха 118 000    

 УБ 14.1                 П=16,1 Ха 400.000    
 (измена) УБ 2.1-дел П=3,3 Ха  50.000   
 (измена)УБ 12.1-делП=2,9 Ха  50.000   
 (измена)УБ 11.3-делП=2,8 Ха  50.000   
 (измена)УБ 7.3-делП=2,0 Ха  50.000   

 Вкупно 2 2.451.000 200.000  2.651.000 

3. Изработка на Извештаи за 
страт.оценка на влијан. врз 
животната средина 

 
 

50 000 

   

 Вкупно 3: 50.000   50.000 

4.  Изработка на УПС со 
ревизија 

    

 с.Лесново              П=50 Ха 612 000    
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Број 26-1062/5                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 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 ја усвои следната  
 

ПРОГРАМА 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО  НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Оваа програма  преставува континуитет  на превземените активности  за уредување на 
градежното земјиште од претходните години и се базира на досегашното искуство во 
спроведување на урбанистичките планови  и потребите за планско уредување на градот 
Пробиштип, Злетово и спортско- рекреативниот и туристички центар Пониква . 

Со програмата посебно се утврдуваат 
 

1.  Простор кој е предмет на уредување во 2017 година и извори на средства за 
финансирање на програмата  

2. Обем на работите  за подготвување и расчистување на градежното земјиште 
3. Обем и степен на опремување на градежното земјиште со објекти на основната и 

секундарната инфраструктура  
4. Одредби за утврдување висината на надоместокот за уредување на градежното 

земјиште по зони. 
5. Начин на пресметување на корисната површина за плаќање надомест за уредување 

на градежното земјиште. 
 

1. Простор кој е предмет на уредување  
 

 
 Делот од програмата за уредувањето на градежното земјиште за 2017год. кој се однесува на 
просторот на кој ќе се врши уредувањето во 2017 год. ги опфаќа следните подпрограми: 
 

 
Јг Изградба и реконструкција на системи за 
водоснабдување Буџет Донација 

1 
Изработка на проектни документации за 
системи за водоснабдување , елаборати и 
надзорски работи 800 000 0 

2 
Изградба на водоводна мрежа во нова  
индустриска зона  0 6 014 000 

 Вкупно 4: 612.000   612 000 

5. Изработка на УПВНМ  
(со ревизија) 

    

 ..Пониква,,             П=40,8 Ха 354..000    

 Вкупно 5: 354.000   354.000 

6. Геодетски услуги за 
потребите на Општина 
Пробиштип 

 
1.116.508 

           

 

 Вкупно 6 : 1.116.508              1.116.508 

  
СЕ  ВКУПНО : 

    

  4.951.508,oo 
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3 
Доизградба на систем за водоснабдување на  
нм Турско Рудари 700 000 3 000 000 

4 
Средства за доизградба   и реконструкција на 
системи за водоснабдување по  месни 
заедници  1 200 000 0 

5 
Изградба на нова водоводна линија во урбан 
блок 7.5 700 000 0 

6 Изградба на водоснабдување на нм Дренак 1 500 000 0 

7 

Модернизација и автоматизација на пумпни 
станици во Ратавица, Злетово и Добрево, 
приклучна шахта на хс Злетовица и 
проширување на филтер станица во 
Пробиштип со уште еден блок 18 000 000 42 000 000 

8 
Потисен и доводен цевковод за 
водоснабдување на високата зона во 
Пробиштип 1 700 000 0 

 вкупно Јг: 24 600 000 51 014 000 

 
 

 
Ји Изградба и реконструкција на системи 
за одведување и прочистување на води   

1 
Изработка на проектна документација за 
канализациони мрежи, елаборати и надзорски 
работи 2 200 000 0 

2 
Изградба на канализациона мрежа во нм 
Неокази 0 9 500 000 

3 
Изградба на два канализациони краци во нм 
Злетово, на ул Лесновска и Пониква  1 500 000  

3 
Изградба на канализациона мрежа во нова 
индустриска зона 2.300 000 0 

4 
Средства за доизградба и санација на 
канализации по месни заедници 1 300 000 0 

5 
Изградба на канализациона линија во урбан 
блок 7.5 1 700 000 0 

вкупно Ји: 9 000 000 9 500 000 

 
 

 J8 Други комунални услуги   

1 Чистење на диви депонии и речни корита  500 000 0 

Вкупно Ј8 500 000 0 

 
 

 
Јн Капитални инвестиции за урбана 
опрема 

  

1 
Набавка и вградување на клупи за одмор на повеќе 
локации 

100 000 0 

2 Набавка и вградување на корпи за отпадоци   50 000 0 

3 
Набавка и поставување на информативни 
табли 

100 000 0 

4 
Набавка и поставување на автобуски 
стојалишта  

350 000  

Вкупно Јн 600 000 0 

 
 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.52/2016   

 

стр.11 

 

 Јо Одржување на урбана опрема   

1 
Поправка на оштетена урбана опрема , 
огради, сливни решетки   и сл. 

150 000 0 

Вкупно Ј0 150 000 0 

 

 Јл Изградба на други комунални објекти   

1 Доизградба на градска капела 6 500 000 0 

2 
Изградба на секундарен плоштад во 
Пробиштип 

830 000 12 700 000 

3 
Изработка на содржини за развој на туризам 
во Лесново 

3 630 000 2 300 000 

4 Уредување на плоштад Злетово 606 000 0 

5 Уредување на парк во населба Калниште 1 520 000 0 

6 Уредување на парк во населба Пробиштип 400 000 0 

7 Објект минеролошка збирка 7 000 000 0 

Вкупно Јл 20 486 000 15 000 000 

 
 

 Ла Изградба на спортска инфраструктура   

1 
Изградба на детско игралиште во населба 
Камењар  1 200 000 0 

2 Набавка и поставување на детски реквизити 300 000 0 

3 
Поставување на гумени подлоги за детски 
игралишта 1 700 000 0 

4 
Реконструирање на соблекувални на 
фудбалско игралиште Рудар  990 000 0 

5 Реконструкција на сала во геолошко училиште 380 000 0 

6 Изградба на рекреативен базен во Злетово 0 10 000 000 

7 
Уредување на детско угралиште на спој меѓу 
улица Нада Михајлов и 28-ми Август 1 100 000  

8 Изградба на детско игралиште на мв Шилек 1 100 000  

ВКУПНО Ла: 6 770 000 10 000 000 

 

 
Ea Општинска администрација капитални 
расходи 

  

1 
Средства за експропријација за нови парцели 
на градски гробишта  1 000 000 

 

2 Уредување на округла сала 2 000 000  

ВКУПНО Еа 3 000 000 0 

 
2. Обем на работите на подготвување и расчистување на градежното земјиште 

 
Овде се опфатени сите активности поврзани со расчистување на предвидените локалитети 

во смисла на регулирање на имотно правните работи(доколку се работи з а приватно земјиште), 
расчистување на постоечки инсталации и други пречки  кои ќе се јавуваат при отпочнување на 
уредувањето на градежното земјиште.  

 
3.   Обем на уредување и степен на опремување 

на земјиштето со комунални објектии и инсталации 
 
 Со оваа  Програмата  комуналниот надомест  е пресметан за основна 
опременост на земјиштето што подразбира јавен пат, водоводна мрежа и фекална канализација за 
објектите што ќе се градат во градот Пробиштип.  
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Населените места во општината не подлежат на плаќање на комунален надомест за 
уредување на градежно земјиште .  

За спортско рекреативниот центар Пониква со уберените средства на име комунален 
надомест за уредување на градежно земјиште  е  предвидено само  изработка на детален 
урбанистички план. Трошоците за изградба на улици ,проширување на постоечкиот водозафат со 
истражување на нови извори, каптирање на истите,евентуална изградба на цевковод,како и 
фекална канализација не се вкалкулирани во цената на комуналниот надомест, а за нивна 
евентуалната изградба накнадно би се наплатило од инвеститорите  на објектите према 
вистинските трошоци за изградба на соодветен инфраструктурен објект. 

Трошоците за изградба на нов далековод,трафостаници и нисконапонска мрежа исто така 
не се вкалкулирани во цената на комуналниот надомест и накнадно би се наплатиле од 
инвеститорите. 
 Инвеститорите на своја сметка го изведуваат партерното уредување на локацијата според 
изготвениот проект, приодите на објектот од улицата, како и  приклучоците на објектот од 
приклучните места на мрежата. 
 Во сите урбани единки во општина Пробиштип   при уредување на градежното земјиште 
трошоците за изградба на нисконапонската електрична мрежа и ПТТ инсталациите, дворното 
уредување, изградбата на потпорни зидови (неопфатени со проект за изградба на улиците), 
изместување на разни инсталации од локациите , пристапни патеки, паркиралишта, дворно 
зеленило, приклучни такси и слично, паѓаат целосно на инвеститорите на објектите, бидејки не се 
пресметани во трошцоите за уредување на градежното земјиште. 
 
5 Одредби за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежното 
земјиште по зони 
 Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште по видови на објекти  
спрема одредените зони во Пробиштип се следните: 
 За изградба на индивидуални и колективни станбени згради 
 Зона центар....................................  1 100 ден/м2 
 Прва зона........................................  1 000 ден/м2 
 Втора зона......................................     950 ден/м2 
 Трета зона......................................          810 ден/м2 

 Четврта зона..................................     670 ден/м2 
 Висината на комуналниот надоместок  за изградба на деловен простор , индивидуалните 
дуќани и бензински пумпи према одредени зони во Пробиштип ќе изнесува: 
 

Зона центар................................... 1 740 ден/м2 
 Прва зона....................................... 1 550 ден/м2 
 Втора зона..................................... 1 400 ден/м2 
 Трета зона...................................... 1 260 ден/м2 
 Четврта зона.................................. 1 100 ден/м2 

 

Висината на комуналниот надоместок  за изградба на јавни објекти(училишта , здравствени 
објекти ,објекти од областа на културата,објекти за општествено-политички организации, 
правосудни објекти и сл према одредени зони во Пробиштип ќе изнесува: 

 
Зона центар................................... 1 400 ден/м2 

 Прва зона....................................... 1 300 ден/м2 
 Втора зона..................................... 1 200 ден/м2 
 Трета зона...................................... 1 160 ден/м2 
 Четврта зона.................................. 1 000 ден/м2 

Висината на комуналниот надоместок  за изградба на други објекти(покриени спортски 
објекти, отворени пазари, трафостаници  и сл) према одредени зони во Пробиштип ќе изнесува: 
 

Зона центар...................................  1 000 ден/м2 
 Прва зона.......................................  900 ден/м2 
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 Втора зона.....................................  800 ден/м2 
 Трета зона......................................  700 ден/м2 
 Четврта зона..................................  600 ден/м2 

 
Висината на комуналниот надомест за изградба на гаражи и помошни објекти према 

одредените зони во Пробиштип ќе изнесува: 
 Зона центар....................................   670 ден/м2 
 Прва зона........................................   600 ден/м2 
 Втора зона......................................   500 ден/м2 
 Трета зона......................................   470 ден/м2 

 Четврта зона..................................   440 ден/м2 
 Висината на комуналниот надомест за пренамена на станбен во деловен простор ќе 
изнесува:       

Зона центар..................................... 1 070 ден/м2 
 Прва зона.........................................    940 ден/м2 
 Втора зона.......................................    900 ден/м2 
 Трета зона.......................................    700 ден/м2 
 Четврта зона...................................     660 ден/м2 
 Висината на комуналниот надомест за изградба на хотели  во рамките на урбанистичкиот 
план ќе изнесува 2500 ден/м2. 

За индустриски и стопански објекти, настрешници, складови, производни капацитети 
и др.)во градежен реон, а за кои е обезбедена соодветна документација ќе се плаќа комунален 
надоместок 670 денари од м2 корисна површина пресметана според правилникот за степен на 
уреденост на градежното земјиште и начин на пресметување на трошоците за уредување на 
градежното земјиште. 
 За изградба на спортско рекреативни објекти целосно се ослободуваат од комуналниот 
надомест со обврска за самостално уредување на околното земјиште од страна на нивните 
инвеститори (се мисли на спортските терени), а за пропратните објекти се плаќа 50% од цената 
на деловни објекти во соодветна зона. 
  

Висината на комуналниот надомест за спортско-рекреативниот и туристички центар 
Пониква ќе изнесува: 
 -За изградба на викенд куќи ,доградби 
   и надградби ............................................................. 1840 ден/м2  
 -За угостителски објекти,одморалишта, 
   деловни објекти,доградби и надградби.......1860 ден/м2 
 Врз основа на извршените анализи околу учеството на поединечните трошоци во 
комуналниот надомест на  уредување на градежното земјиште е дојдено од следната распределба 
на трошоците. 
 -трошоци за геодетски работи...................   2,7% 
 -трошоци за проектирање (ДУП)..............   1,3% 
 -трошоци за изградба на улици...................   58,0% 
 -трошоци за водоводна мрежа....................  16,0% 
 -трошоци за фекална канализација............ 22,0% 
                         Вкупно      100 %   

 
Ова диференцијација на трошоците изразена во проценти е направена со  цел онаму каде 

што има потреба да се изврши редуцирање на цената на комуналниот надомест за она што значи 
самостојно финансирање на  одреден вид активности, а пред се онаму  каде што поради 
конфигурацијата на теренот или други  причини инвеститорите да не можат да се приклучат на 
постоечката мрежа, а Општината не превзема обврска да му овозможи приклучок на тој  вид 
инфраструктурен објект. 
 Во исклучителни случаи каде на одредени градежни парцели и цели локалитети трошоите 
за уредување на градежното земјиште ги надминуваат предвидените трошоци, ќе се наплатуваат 
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вистинските трошоци според однапред изготвена калкулација, а тоа ќе биде регулирано со  
договорот за плаќање на комунален надомест. 
 Надоместокот ќе се плаќа за површина предвидена со заверен основен  проект. 
 Надоместокот за уредување на градежното земјиште за доградба или надградба во склоп 
на постоечките објекти кои се во согласност со постоечките урбанистички планови ќе изнесува исто 
колку и изградба на нов објект  во соодветна зона. 
 Доколку со изградбата на објекти предвидено е одстранување на постоечки објекти  
запишани во имотен лист  кои се наоѓаат на истата градежна парцела при пресметувањето на 
трошоците за уредување на градежно земјиште од новата корисна површина се одбива 
површината утврдена во имотниот лист на постоечките објекти кои ќе се одстранат со изградбата 
на новите објекти . 
 -Трошопците за приклучок на водоводната, канализационата и електричната мрежа 
согласности, такси и сл. паѓаат на товар на инвеститорот на објектот. 
 -Трошоците за дворно уредување пристапни патеки, потпорни зидови, дворно зеленило и 
шахти во парцлата паѓаат на терет на инвеститорите на објектот. 
 Кон реализацијата на комуналната инфраструктура на одредени улици и локалитети 
ќе се пристапи, откако  ќе се обезбедат 70% од средствата на име комунален надомест од 
граѓаните од таа улица или локалитет. 
 

6.  Начин на пресметување на корисната површина за 
плаќање на надомест  за уредување на градежното 
земјиште 

 
 Пресметувањето на висината на надоместокот за уредување на градежно земјште ќе се 
врши согласно важечки Правилник за степен на уреденост на градежно земјиште и начин на 
пресметување на трошоците за  уредување на градежното земјиште согласно кој  пресметувањето 
се врши по следните коефициенти 
 
                  1. Станбени објекти 
                    -  станбени простории, ...................................1.0 
       - станбени простории со висина до 2,5м во 
         подпоткровен простор......................................0,2 
       -  логија затворена од 3 страни........................ 0,4 
       -  подлоѓија затворена од две страни  ..........  0,3 
        - балкони, тераси..........................................  0,2 
        - заеднички проодни тераси,пасажи ........   0,2 
        -помошни простории, остава 
          за гориво, котлара, визба ............................. 0,3 
       - трафостаница до 35 Кв во објектот  
         и надвор од објектот ...................................... 0,3 
      - скалишни простори и заеднички  
         комуникации.......................................................0,3 

      - стражарница, управител  
       простории за домар......................................  0,5 
     - паркиралишта и гаражи ..........................  0.1 

       
 2. Деловни  и јавни   објекти 
          -простории..................................................... 1,0 
          -магацин, ....................................................... 0,5 
          -помошни простории,остава за гориво 
            Котлара......................................................... 0,3 
        - трафостаница до 35 Кв во објектот  
           и надвор од објектот ..................................   0,4 
        - скалишни простории и заеднички 
           комуникации.................................................. 0,5 
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         - паркиралишта и гаражи........................    0,1 
         - лоѓија затворена од  три  страни......  0,5 
         - подлоѓија затворена од две страин            0.4 
        - балкони , тераси..........................................  0,3   
         - отворен наткриен простор...................      0,3 
 3. Други објекти 
          -катни  гаражи.............................................. 0,05 
          -спортски покриени објекти.................. 0,5 
         - спортски откриени објекти.................. 0,3 
         -  гасни станици  и 
            базни  станици за 50% од површината  
            на локацијата ................................................1,0 

   -отворени пазаришта за 30% од 
      површината на локацијата ....................... 1,0 
    - базени.........................................................   0,2 
    -трафостаници над 35 Кв............................   1,0 
 

4. За објектите од група на класи на намена Г- производство , дистрибуција и сервиси  
 

- Г1 тешка загадувачка индустрија   0,05 
- лесна незагадувачка индустрија    0,05 
- сервиси  0,05 
- стоваришта  0,05 

 
5. За бензиска пумпна станица и нејзини придружни содржини ( продавници, кафетерии 

и ресторани , авто сервиси, авто салони ,помошни простории) 
- Продажни простории на бензиските пумпни станици   1,0 
- Услужни простории на бензиските пумпни станици  1,0 

         6.  За објектите од група на класи на намени Б-5 угостителски и туристички комплекси , 
хотелски комплекси и одморалишта и за објектите од група на класи на намени А 4 хотел , мотел, 
времено сместување во викенд куќи ,планинарски дом и ловен дом  
               - сите простории    0,05 
         7. За детски градинки , пензионерски домови и домови за стари лица   
               - сите простории 0,05 
    Во корисна површина што ќе се гради согласно заверена проектна документација не се 
пресметуваат површините ѕидовите и други конструктивни елементи, инсталациони канали, окна за 
лифтови, окна за врати , отворени паркиралиштаи подземни резервоари 
 Наѕидокот на фасадните ѕидови (освен на калканскиот ѕид) во поткровниот простор 
изнесува максимум 1,50 м. рачунато од подот до почетокот на косината. во поткровниот простор  
може да се обликува само една функционална целина (едно  ниво) соодветна на објектот. Кај 
објектите со коси покриви кота на венец преставува котата на горниот раб на заштитна стреа на 
основната кровна конструкција. 
На деловите на поткровниот простор повисок од 2,50 м. ќе се примени коефициент 1,0. 
 Начинот на пресметувањето ќе се изврши со множење на добиената  корисна површина со 
цена од соодветната зона. 
 Минималната корисна станбена површина за која се плаќа надоместок изнесува: 
 
 -за индивидуална станбена зграда П+1............................... 140 м2 
 -за индивидуална станбена зграда само П(приземје)...  100 м2 
 За индивидуални станбениобјекти со корисна површина поголема од 200 м2 ќе се 
плаќа надоместок  намален за 30% но само на површината преку 200м2. 
  
Критериуми за плаќање на надоместокот 

- Кога висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште е до  60000 денари 
инвеститорот го плаќа целиот износ веднаш 
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- Кога висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште е од   60000 до 150000 
денари тогаш 50% од овој износ се плаќа веднаш, а остатокот на три еднакви рати 

- Кога висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште е од 150 000 до 500 000 
денари , тогаш 30% од овој износ се плаќа веднаш, а остатокот на шест  еднакви рати. 

- Кога висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште е над  500000 денари 
тогаш 30% од овој износ се плаќа веднаш , а остатокот на дванаесет рати. 

 Доколку инвестиророт изгради, догради, надгради и сл. поголемата површина од онаа за 
која е пресметано надомест, за вишокот на изградениот простор ќе плати дополнително надомест 
и тоа по цена зголемена за 50% од онаа која важи на денот на плаќањето, а истата се регулира со 
анекс договор.Во спротивно нема да биде овозможен приклучок на вода, струја и друго согласно 
Законот за комунални  дејности.  

Сите надоместоци се уплатуваат откако ќе се добие потребната документација врз основа 
на што се врши пресметка на комуналниот надомест и се склучува договор за уредување на 
градежно земјиште помеѓу Општината Пробиштип и инвеститорот со кој  се регулираат 
меѓусебните односи по прашањето за висината на надоместокот, рокови, начин на плаќање, обем и 
степен на уреденост и други услови. 
 Висината на комуналниот надомест по основа погоре опишаното ќе ја утврдува одделението 
за комунални работи. 
 

7. Преодни и завршни одредби 
 

 Оваа Програма влегува во сила со денот на  објавувањето во Службен гласник на општина 
Пробиштип 
 
Број 26-1062/6                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 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 12 од Статутот на општина Пробиштип (Сл. гласник на општина 
Пробиштип бр 4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 15.11.2016 
година ја усвои следната: 

ПРОГРАМА 
за изградба и одржување на Општински патишта и улици за 2017 година 

 
Програмата за изградба и одржување на општинските  патишта и улици на територијата на 

општина Пробиштип за 2017год. ги опфаќа и следните подпрограми: 
Јд. Изградба и реконструкција  на општинските патишта и улици. 
Јф. Изградба на простори за паркирање. 
Ј6. Одржување и заштита на општинските патишта и улици, како и нивно одржување 

во зимски услови. 
            Јф. Изработка на сообраќајна сигнализација. 
    

 Јд. Изградба и реконструкција на општинските патишта и улици. 

Планирани активности буџет донација 

1 

 Плаќање на обврски према изведувачи од 
претходни години 

15 000 000 0 

2 

Изработка на проектна документација за 
улици ,елаборати за експропријација, 
ревизии на проекти и трошоци за надзорски 
работи над изградба на улиците  1 500 000 0 
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3 

Реконструкција на дел од улица Гоце Делчев  
со должина 133м заедно со атмосверска 
канализација и тротоари 
          0 3 060 000 

4 
Реконструкција на улица 11-ти Октомври 
л=260м комплет со тротоари 0 4 700 000 

5 Реконструкција на пат до нм Стрмош 0 3 000 000 

6 Асфалтирање на  улици во нм Ратавица  4 000 000 0 

7 
Реконструкција на улица влез кон старо 
Калниште  4 000 000 0 

8 
Реконструкција на улица Црн Врв  со 
изградба на тротоари 1 300 000 0 

9 Реконструкција на улица Славко Баев 1 700 000 0 

10 Доизградба на дел од улица Ливашница  1 000 000  

11 Тампонирање на улици во општината 1 500 000 0 

12 Изградба на неколку улици во Злетово 3 000 000 0 

13 
Изградба на сервисни улици  во урбан блок 
7.5 5 200 000 0 

14 
Поплочување на неколку улици во 
Барбаревско Маало 1 700 000 0 

15 
Изградба на пешачка и велосипедска патека 
на  дел од улица Миро Барага во должина од 
1300м 5 200 000 0 

16 
Асфалтирање на неколку улички во населба 
Пробиштип 3 200 000 0 

17 
Асфалтирање на неколку улички во населба 
Калниште 2 700 000 0 

18 
Изградба на тротоари на ул Миро Барага на 
потег од градски парк до ул Даме Груев  2 300 000 0 

19 
Изградба на улица во нм Лезово , Древено, 
Плешенци и Д. Стубол  3 000 000 0 

20 
Асфалтирање на неколку улички во 
Маричанска населба  1 500 000  

21 Изградба на пат за  нм.Јамиште 0 15 000 000 

22 
Реконструкција на пат помеѓу Д. Стубол и 
Г.Стубол 0 7 000 000 

ВКУПНО Јд: 57 800 000 32 760 000 

Јф. Изградба на простор за паркирање 

 буџет донација 

1 Изградба на паркинг простор кај новиот пазар 1 000 000 0 

ВКУПНО  Јф: 1 000 000 0 

Ј6. Одржување и заштита на локалните патишта и улици, како и нивно одржување во 
зимски услови 

 буџет донација 

1 

Тековно одржување на улиците и патиштата 
 

2 000 000 0 

2 

Чистење на снег од патиштата и  
уличната мрежа, како и набавка на абразивни 
средства во зимски услови 

1 500 000 0 

ВКУПНО Ј6: 3 500 000 0 
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  Јф. Изработка  на сообракајна сигнализација  

 буџет донација 

1 Обележување на поважните улици во градот 350 000 0 

2 Набавка на нови сообраќајни знаци 500 000 0 

3 
Набавка и поставување на  табли  со називи на 
улиците  и информативни табли 300 000 0 

ВКУПНО  Јф: 1 150 000 0 
 
Број 26-1062/7                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

ПРОГРАМА 
за одржување на хигиената на јавните сообраќајни површини во општина Пробиштип за 2017 

година  
             
           Програмата за одржување на хигиената на јавните сообраќајни површини во Пробиштип 
содржи :  
            1. Вид и обем на работите 
            2. Динамика и начин на вршење на работите 
            3. Спроведување на програмата 
  1. ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
 1.1.    Со програмата ќе се обезбеди редовно чистење( метење и собирање на отпад) на јавните 

сообраќајни површини и затворени простории на јавни објекти, како и одржување и 
расчистување на јавни површини од снег и мраз во зимски услови. 

1.2.      Чистење на атмосферски канали и шахти( решетки) 
               Чистењето на атмосферските канали и шахти ќе се врши по налог од Општината и по 

претходно склучен договор за извршување на работите.  
1.3.  Јавните површини во зависност од нивната оптовареност и нивната   местоположба  се 

поделени во две категории поради поефикасно чистење 
 Прва категорија – централно градско подрачје 
           А. Метење на ЈСП пет и шест пати во неделата 

Ред.бр. ЈСП површина 

1. Градски плоштад во Пробиштип и Злетово 2660 м2 

2. ул. Јордан Стојанов(ЈКП Н. Карев- ул. Славко Баев) 1450 м2 

3. ул. Јаким Стојковски (Собрание- ул. 11ти Октомври) 2100 м2 

4. Плоштад Гимназија 600 м2 

5. ул. Цветко Тонев (улица и тротоар) 1200 м2 

6. Улица и паркиралиште ( Силекс Банка) 300 м2  

 Вкупно: 8310м2 

      Овие површини се метат и чистат пет и шест пати бидејки се максимално оптоварени со 
сообраќај во текот на 24 часа. 
 
Втора категорија – прва, втора и трета зона 
            Б. Метење на ЈСП еднаш во неделата 

Ред.бр. ЈСП површина 

1. ул. Јаким Стојковски(ул.11тиОктомври- Здравен дом) 1500 м2 

2. ул. Јаким Стојковски(Здравен дом – Старо школо Калниште) 1900 м2 

3. Плоштад  2100 м2 

4. ул. Славко Баев 550 м2 

5. ул. Гоце Делчев 1550 м2 

6. ул. Илинденска 2000 м2 

7. ул. Браќа Миладинови 1700 м2 

8. ул. Партизанска 1300 м2 

9. ул.28 ми Август 1200 м2 
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10. ул. Црн Врв 600 м2 

11. ул. Нада Михајлова ( Кружен тек – Лиса Гара) 2200 м2  

12. ул. Јордан Стајанов ( ул. Славко Баев – ул. Н. Михајлова) 2000 м2 

13. ул. Х.Т. Карпош 1100 м2 

14. ул. Јоаким Крчовски 1200 м2 

15. ул. 11ти Октомври 1500 м2 

16. ул. Никола Карев 2200 м2 

17. ул. 8ми Септември 1000 м2 

18. ул. Тодор Александров ( Автобуска – Б4) 2000 м2 

19. ул. Тодор Александров ( Б4 – ОУ Никола Карев) 2000 м2 

20. ул. Миро Барага ( Автобуска – ПП Станица) 3000 м2 

21. ул.Миро Барага (ПП Станица—ул.Даме Груев) 5000м² 

22. ул Mакедонија – Злетово 3000 м2 

23. ул.Јане Сандански-Злетово 500м² 

                       В. Метење на ЈСП еднаш месечно 

1. дел од ул. Кочо Рацин ( кај црквата) 3000 м2 

2. ул. Македонски Револуционери 3500 м2 

3. ул. 9ти Мај 1400 м2 

4. ул. Јане Сандански 9500 м2 

5. ул. Плавица 1000 м2 

6. ул. 3ти Април 1500 м2 

7.  ул. Доне Божинов 1200 м2 

8. ул.Бошко Петров –Злетово 800м² 

9. ул.Пониква-Злетово 1500м² 

10. ул.Даме Груев(н.Пробиштип) 3000м² 

11. ул."Јосиф Даскалот"(н.Пробиштип) 2000м² 

 
2. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ 
  2.1 Метење на ЈСП пет и шест пати во неделата 

шест пати  

1. Градски плоштад 
2. Плоштад - Гимназија 
3. ул. Јордан Стојанов (Собрание- ул. Славко Баев) 
4. ул. Јаким Стојковски ( Собрание - ул. 11ти Октомври) 

 

пет пати  

1. ул. Јордан Стојанов (ЈКП Н. Карев - Собрание) 
2. ул. Цветко Тонев 
3. ул. Улица и паркиралиште(ЦК Банка) 

 
 

 
 2.2 Метење на ЈСП еден пат во неделата 

ПОНЕДЕЛНИК 

1. ул. Х.Т. Карпош 
2. ул. Јоаким Крчовски 
3. ул. Гоце Делчев 
4. ул. Павел Шатев 
5. ул. Славко Баев 
6. ул.  Македонија-Злетово(од зградата до плоштадот) 
7. ул. Јане Сандански-Злетово 
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ВТОРНИК 

1. ул. Тодор Александров ( Автобуска-Б4) 
2. ул. Јаким Стојковски ( 11 Октомври – Здравен Дом) 
3. ул. Јордан Стојанов (ул.Славко Баев - ул. Н. Михајлова 
4. ул. Никола Карев  
5. ул. 8 Септември 
6. ул. Македонија-Злетово(од плоштадот до влезот во Злетово) 

 
СРЕДА 

1. ул. 11 Октомври  
2. ул. Илинденска 
3. ул. Браќа Миладинови 
4. ул. Црн Врв 
5. ул.Тодор Александров(Б4-ОУ Никола Карев) 
6. ул. Македонија-Злетово(од Зградата до Пешка) 

 
ЧЕТВРТОК 

1. ул. Партизанска 
2. ул. 28ми Август 
3. ул. Нада Михајлова 
4. ул. Јаким Стојковски (Здравен дом-Старо школо Калниште) 

 
ПЕТОК 

1. ул. Миро Барага ( Автобуска - ПП Станица) 

2.ул.Миро Барага(ПП Станица-ул.Даме Груев) 

 2.3 Метење на ЈСП еднаш месечно 

1. ул.Плавица 
2. ул. 3ти Април 
3. ул. Доне Божинов 
4. ул. Пониква-Злетово 
5. ул.дел од ул.Кочо Рацин(кај црквата) 
6. ул.Македонски Револуционери 
7. ул.9ти Мај  
8. ул.Јане Сандански 
9. ул.Бошко Петров-Злетово 
10.ул.Даме Груев 
11.ул.Јосиф Даскалот 
 

 

 
   3. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
         Програмата за метење на ЈСП ќе ја спроведува службата за Комунална хигиена при ЈКП 
―Никола Карев‖ Пробиштип. 
  
     4. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА 
1. Бруто плата за работници и раководител: 
Работници: 10 х 14.900 х 12 = 1.788 000+ ДДВ = 1.877 400 ден. 
Раководител 1 х 29.000  х 12 = 348.000 + ДДВ =   365.400 ден. 

За чистење на атмосверските канали и уличните сливни решетки се предвидуваат 110 000 
денари, со поединечна цена  според склучен договор. 
Вкупно: 2.242 800 +112.472   =2.352 800 ден. 
 
Број 26-1062/8                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 
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ПРОГРАМА 
за одржување на јавно зелени површини и озеленување  на нови површини  

за 2017 година 
 
            Програмата  за одржување на јавното зеленило, паркови и спортски објекти содржи: 
            1. Вид и обем на работите 
            2. Динамика и начин на вршење на работите 
 
1.ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 

 Под одржување на јавното зеленило се подразбира чистење, косење и собирање на 
трева, обнова, одржување и нега на дрвјата, одржување и кроење на украсни 
грмушки и жбунови, одржување и нега на сезонско и трајно цвеќе, одржување на 
поплочени и посипени со песок површини во паркови, фитозаштита на растенијата, 
депонирање на собраниот отпад, како и останати работни задачи потребни за 
одржување на јавното зеленило. 

1.2.      На подрачјето на град Пробиштип евидентирани се вкупно 48274 м2 јавно зелени површини 
од кои: 

 Ред.бр. Локација површина 

1. Градски парк + нова површина кон полиција 2335 + 2016 м2 

2.  Триаголници ; два на  улица Јаким Стојковски 
                             еден на улица  Кочо Рацин 
                             три на улица  Јордан Стојанов 

 
516 м2 

3. Плоштад 1700 м2 

4. Зелена површина пред и околу собрание 360 м2 

5. Кружен тек  80 м2 

6. Спомен парк 6200 м2  

7. Зелена површина пред кино 150 м2 

8. Зеленило на ул. Јордан Стојанов (ул. М. Барага-Собрание)  150 м2 

9. Парк помеѓу ул. Цветко Тонев и Ленинов плоштад 2500 м2 

10. Спортско рекреативна зона 2700 м2 

11.  Кружен тек на ул. Цветко Тонев + Лиса гара 20 + 20 м2 

12. Спортски терени ( рударско + ново игралиште) 7150 + 8025 м2 

13. Спортско игралиште –Злетово 7800 м2 

14. Зелени површини – Злетово 1000 м2 

15. Зелени површини –с.Лесново 4000 м2 

16. Зелена површина кај градски пазар 1352 м2 

17. Плоштад Атанас Бабата 200 м2 

 ВКУПНО: 48 274м2 

   Површина со хортикултура: 

Ред.бр. Вид на површина за одржување   

1. Цветни површини + Цветни површини на градски пазар 250 м2 +250м2 

2. Зимзелени дрвја 138бр. 

3. Листопадни дрвја 1300 бр. 

4. Жива ограда 250 м2 

5 Поплочени или асфалтирани патеки 2000м2 

6 Фонтани и чешми 4 

 
Покрај редовното одржување на градските паркови и зелени површини потребно е обновување и 
уредување на неколку површини со сеење на трева и уредување со украсни дрвја и цвеќе и тоа: 

 1. Простор на ул. Миро Барага (под рударско игралиште) 2000 м2 

2. Простор помеѓу ул. Нада Михајлова и 28миАвгуст 800 м2 

3. 
 

Уредување на простор и чистење на канал (од тениско 
игралиште до ветеринарна станица) 

800 м2 

4. Уредување на простор кај  градски пазар 7000 м2  
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 ВКУПНО: 10600 м2 

2. Надоместоците за вршење на хортикултурни услуги изнесуваат: 

Ред. 
бр. 

Вид на работа 
Ед. 

мера 
Цена 

денари 

1. Рачно косење со тример м2 1,40 

2. Машинско косење м2 1,00 

3. Собирање на трева м2 0,60 

4. Рачен утовар на искосена трева м2 0,10 

5. Рачно поливање на зел.површини м2 1,00 

6 Поливање на зелени површини  со распрскувач м2 0,50 

7. Чистење на тревник со гребули и отстранување на 
отпадоци м2 3,30 

8. Садење сезонско цвеќе м2 23,30 

9. Прашење цветни површини м2 19,50 

10. Кроење жива ограда м2 11,00 

11. Кроење на ружи и цветни грмушки м2 15,00 

12. Фито заштита м2 10,25 

13. Метење на патеки во градски парк м2 0,40 

14. Стругање плевел по патеки м2 7,81 

15. Рачен утовар на лист м2 0,22 

16. 
Окопување на дрва, покривачи, грмушки и др. садници 

 
бр. 15,93 

17. Припрема на цветни леи, фрезирање и ѓубрење м2 4,58 

18. Уништување коров со хербициди по патеки м2 10,25 

19. Одржување на фонтана на градски плоштад(за едно 
чистење) бр. 1.500,00 

20. Одржување на фонтана во градски парк(за едно 
чистење) бр. 2.500,00 

21. Копање на дупки за садење на садници бр. 132,50 

22. Прихранување на тревни површини м2 0,18 

23. Одржување на  жардињери 
-поливање 
-плевење  
-прашење  

м2 
м2 
м2 

 
0,48 

15,93 
19,50 

24. Сечење на суви гранки бр. 81,20 

25. Поливање на дрвореди со цистерна  бр. 2,86 

26. Стружење на стар тревник со д = 5 - 8 см. м2 36,00 

27. Фрезирање на површината м2 6,00 

28. Сеење, грабулање и валирање на тревно семе м2 48,00 

29. Садење на листопадни дрвја бр. 250,00 

30. Садење на листопадни дрвја многу разгранети  со 
прицврстување на 3 колци бр. 410,00 

31. Садење на четинари и зимзелени грмушки  бр. 110,00 

32. Садење на листопадни грмушки бр. 50,00 

33. Садење на рози бр. 50,00 

34. Садење на сезонско цвеќе на веќе припремена 
површина бр. 4,0 

 
Горенаведените цени се без пресметан ДДВ. 

Ред. 
бр. 

Вид на работа Ед. мера х цена 
Вкупно 

 

1. Рачно косење со тример(30%од вкупна 
површина) 14482м2 * 1.40 * 8 162198.40 
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2. Машинско косење 35192м2 * 1.00 *8 281536.00 

3. Собирање на трева 48274м2 * 0.60 *16 463430.40 

4. Рачен утовар на искосена трева 48274м2 * 0.10*16 77238.40 

5. Рачно поливање на зелени површини 
-Гр.парк 
-Зеленило пред собрание 
-Зеленило пред кино 
- Зеленило на ул. Ј. Стојанов 
-Парк помеѓу ул.Ц.Тонев и Ленинов плоштад 5495м2 * 1.00*30 164850.00 

6 Поливање на зелени површини  со 
распрскувач 
-површина кон полиција 
-триаголници 
-спомен парк 
-спортско рек. зона 
-кружни текови 
-спортски терени 
-површина кај градски пазар 35854м2 * 0.50*30 537810.00 

7. Чистење на тревник со гребули и 
отстранување на отпадоци 
-Гр. парк+ површина кон полиција 
-триаголници 
-површина околу собрание 
-површина пред кино 
-зеленило на ул. Ј.Стојанов 
-зеленило на градски пазар 
-зеленило во Лесново 7854м2 * 3.30*10 259182.00 

8. Садење сезонско цвеќе 500м2 * 23.30 11650.00 

9. Прашење цветни површини 500м2 * 19.50*5 48750.00 

10. Кроење жива ограда 250м * 11.00 2750.00 

11. Кроење на ружи и цветни грмушки 100бр. * 15.00 1500.00 

12. Фито заштита 250м2 * 10.25 2562.50 

13. Метење на патеки во градски парк  
-50%од вкупната површина 

2250м²+1160м2 * 
0.40*48 65472.00 

14. Стругање плевел по патеки 
-50%од вкупната површина 1160м2 * 7.81*2 18192.20 

15. Рачен утовар на лист 
-Градски парк+повр. кон полиција 
-Парк помеѓу ул. Ц.Тонев и Ленинов плоштад 
-Спортско рек.зона 9551м2 * 0.22*10 21012.20 

16. Окопување на дрва, покривачи, грмушки и др. 
садници 

 
1438бр. * 15.93 22907.43 

17. Припрема на цветни леи, фрезирање и 
ѓубрење 500м2*4.58 2290.00 

18. Уништување коров со хербициди по патеки 2000м2 * 10.25 20500.00 

19. Одржување на фонтана на градски плоштад  2* 10бр. * 1500 30000.00 

20. Одржување на фонтана во градски парк 2*20*2500 100000.00 

21. Копање на дупки за садење на садници 400бр. * 60 24000.00 

22. Прихранување на тревни површини 
(без површина во Лесново) 44049м 2 * 0.18 7928.82 

23. Одржување на  жардињери 
-поливање 
-плевење  
-прашење  

250м2 * 0.48*10 
250м2 * 15.93*10 
250м2 * 19.50*10 

 
1200.00 

39825.00 
48750.00 
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24. Сечење и кроење на дрвја и суви гранки 
(планирано) 80бр. * 81.20 6496.00 

25. Поливање на дрвореди со цистерна  500бр. * 2.86*5 7150.00 

26. Стружење на стар тревник со д = 5 - 8 см. 
Парк помеѓу ул. Ц.Тонев и  Ленинов плоштад 2500м2 * 36.00 90000.00 

27. Фрезирање на површината 
-Парк помеѓу ул. Ц.Тонев и  Ленинов плоштад 
-Градски парк+повр. кон полиција 6851м2 * 6.00 41106.00 

28. Сеење, грабулање и валирање на тревно 
семе(планирано) 8352м2* 48.00 48000.00 

29. Садење на листопадни дрвја(планирано) 100 бр. * 250 25000.00 

30. Садење на листопадни дрвја многу 
разгранети  со прицврстување на 3 колци 
(планирано) 25 бр. * 410 10250.00 

31. Садење на четинари и зимзелени грмушки со 
(планирано) 25 бр. * 110 2750.00 

32. Садење на листопадни грмушки(планирано) 30 бр. * 50 1500.00 

33. Садење на рози(планирано) 100бр. * 50 5000.00 

34. Садење на сезонско цвеќе на веќе 
припремена површина 3000бр.* 4.0 12000.00 

  ВКУПНО: 2 664 787.00 

 
 2. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ 
 
Работите за одржување на јавните зелени површини ќе се извршуваат спрема оперативниот план 
разработен по месеци за тековната година спрема слични стандарди за одржување. 

 рачно чистење на  јавни зелени површини се извршуваат секојдневно на сите површини во 
центарот на градот; 

 двапати неделно (по потреба и почесто) ќе се чистат и останатите јавни зелени површини; 

 собирање на лисја се врши во период од септември до февруари; 

 одржување и нега на тревниците започнува со почетокот на вегетацијата (март) и завршува 
континуирано до септември; 

 одржување и нега на дрвјата во парковите и дрвореди се одвива континуирано во текот на 
целата година( кастрење, кроење и сл.); 

 прихранување со арско ѓубре најмалку еднаш годишно (март); 

 садење на дрвја се врши во период на мирување на вегетацијата; 

 одржување на украсни грмушки и жбунови се врши континуирано, во фаза на вегетацијата 
се врши плевење, окопување, кастрење и сл.; 

 садење  на сезонско цвеќе се врши двапати годишно, едногодишни врсти во месец април, а 
врсти кои р,тат од луковици во месец Октомври; 

 одржување и нега на сезонски и трајни жардинерии се врши континуирано што подразбира 
плевење, окопување, полевање и сл.; 

 посипани со песок и поплочени површини во паркови и детски игралишта ќе се врши 
континуирано во текот на целата година; 

 косењеи уништување на коров и плевел на неуредени површини се спроведува во текот на 
целата вегетација; 

 сечење на стари дрвја; 
 
Потребни средства за реализација на Програмата    
Вкупно: 2 664 787 + ДДВ = 3.144.448,60  денари 

 
Број 26-1062/9                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 21 став 1 точка 6 ,7 и 11 од 
Статутот на Општина  Пробиштип (Службен гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), 
Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана  на 15.112016 година, ја донесе 
следната: 

 ПРОГРАМА  
за подршка на локалниот економски развој на општина Пробиштип за 2017 година 

 
Програмата за Локален економски развој за 2017 год. ги опфаќа и следните подпрограми: 

- Програма за Локален економски развој 

- Подпрограма за подршка на локалните граѓански здруженија 
- Подпрограма за заштита на животната средина 

      
Подпрограма за ЛЕР 

рб 
      Планирани активности и проекти 
 

Финансирање 

буџет донација друго 

1 

 
Изработка на стратегија за развој на 
туризмот во општина Пробиштип и 
искористување на културно-историското и 
природно наследство 
 200.000ден   

2 

Изработка на Стратегија за развој на 
земјоделието и искористување на 
потенцијалите на територија на општина 
Пробиштип 200.000ден   

4 

Организирање трибини, предавања и 
советувања од областа на 
претприемаштвото 

10.000 ден   

5 

Подршка на активности на Локален 
Младински Совет 

60.000 ден   

6 

Промоција на претприемаштво во 
средното училиште-пренесување на добри 
практики 

  0,00 ден 

7 

Организирање на курсеви за основен и 
напреден странски јазик во соработка со 
волонтери од Мировен корпус 

  0,00 ден 

9 

Подготовка на проектни апликации преку 
Програма за подршка на руралниот развој 

  0,00ден 

10 

Реализација на проект во делот на 
енергетска ефикаснот преку ИПА 
компонента (Реконструкција на зграда на 
Дом на културата ,,Злетовски рудар‖)  

9.725.670 
ден.  
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13 

Воспоставување на партнерски односи со 
општини како и збратимување и 
проширување на соработката 

30.000 ден   

14 

Сопствено учество на општината во 
проекти предвидени да се реализираат 
преку Источен плански регион 

200.000ден   

15 

Сопствено учество во останати проекти  

925.000 
ден   

17 

Печатење на промотивни материјали 

20.000ден   

19 

Учество во стручни обуки, семинари 
работилници 

  0.00ден 

20 

Превод на проектна докумантација 

15.000ден   

21 

Консултантски услуги за специфични 
проектни активности 

 100.000ден  

15 

Промоција на локации за изградба на 
индустриски капацитети во општина 
Пробиштип 

20.000 ден   

ВКУПНО Подпрограма ЛЕР 
1.680.000 

9.825.670 
ден  

 
Подпрограма за заштита на животната средина 

рб 
      Планирани активности и проекти 
 

Финансирање 

буџет донација друго 

2 

Изработка на ЛЕАП 2016-2021 

100.000ден   

3 

Ревизија на план за управување со отпад 

  0.00ден 

4 

Реализација на проект за чистење на 
дивите депонии 

50.000ден   
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5 

Изработка на проектна задача за изградба 
на целосен канализационен систем 
(одвојување на атмосверската од 
фекалната) со пречистителна станица за 
отпадни води за град Пробиштип  

150.000 
ден  

6 

Изработка на програма за енергетска 
ефикасност 

  0.00ден 

7 

Организирање на едукатвни работилници 
за Енергетска ефикасност 

  0.00ден 

8. 

Изработка на проектна задача за 
ревитализација на Кундинско езеро 

 
200.000 

ден  

9.  

Реализација на активности за потребите 
на акцијата Ден на дрво 

  0.00ден 

10 

Набавка на мерна станица за мерење на 
квалитетот на воздух  

600.000   

11 

Учество во активности во регионален 
проект за зачувување на природата , 
заштита на слив на река Брегалница 

  0.00ден 

12 

Иницијатива за прогласување на 
лесновски кратер за заштитен споменик на 
природата 

  0.00ден 

13 

Активности за валоризација на природната 
реткост ,,Вулкански бомби‖ локалитет 
Неокази 

 
60.000,00 

ден  

14 

Активности за валоризација на природната 
реткост ,,Црна дудинка‖ -Лесново 

 
60.000,00 

ден  

ВКУПНО  
750.000 

ден 470.000  
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Подпрограма за подршка на локални граѓански здруженија 

рб 
      Планирани активности и проекти 
 

Финансирање 

буџет донација друго 

1 

 
Подршка на активностите на граѓанските 
здруженија  
 70.000ден   

ВКУПНО : 70.000ден 0  

 70.000 ден 0  
 
Забелешка:  
Предвидените средства ќе бидат распределени пропорционално на  
здруженија кои до утврдените рокови ќе поднесат програма. 
Доколку до месец Септември предвидените средства не бидат искористени истите ќе бидат доделени 
на организација која ќе поднесе дополнително барање за реализација на активности 
 
Број 26-1062/11                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став1 точка1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр. 5/2002) и член 21  став1  точка 11, а во врска со член 15, став 1, точка 5 од Статутот на општина 
Пробиштип (Сл. Гласник на општина Пробиштип 4/2005), Советот на општина Пробиштип, на 
седницата одржана на 15.11.2016 година ја усвои следната: 

 
   П  Р  О  Г  Р  А  М  А  

ЗА СОЦИЈАЛНИ И ДРУГИ ПОТРЕБИ  
 

 Општина Пробиштип во рамки на своите надлежности во текот на 2017 година ќе ги 
одбележи следните празници, манифестации и настани: 

 
Програма - Одбележување на празници, манифестации и настани во  

општина Пробиштип за 2017 година 
 

рб 
 

Планирани активности и проекти 
 

Финансирање 

буџет донација друго 

1 

7 Јануари-Божиќ (5 Јануари Бадниково 
гранче). 
Приклучување кон активностите на 
црквата за берење на бадниково гранче и 
палење на коледарски оган.  
Заедничка активност со Општина Кратово 
Место на настан: месност Жгури и нас. 
Карпош 

20.000,00 

  

2 

14 Јануари - Василица 
Организирање на хуманитарен Василичен 
коктел на кој ќе се соберат средства кои ќе 
се донираат на наши сограѓани на кои им 
се неопходни заради лекување или сл. 
Место на настан:Хотел„Сент Никол‖ 

80.000,00 

  



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.52/2016   

 

стр.29 

 

3 

19 Јануари-Водици 
Во соработка со црковните одбори на 
црквите Пресвета Богородица од 
Пробиштип и св. Пречиста Богородица од 
Злетово, организирање на настан - 
осветување на водите во Пробиш/Злет.  и 
фрлање на крст . 

40.000,00 

  

4. 28 Јануари Св. Гаврил Лесновски 1.000,00   

5. 

21 Март - Ден на пролетта, 
Манифестација „Зелникот на баба” 

Место на настанот: 
Градски плоштад  

200.000,00 

  

6. 22 март - Младенци 20.000,00   

7. 
1-виАприл - Ден на шегата-
Пробиштипски маскенбал 

100.000,00 
  

8. 

3-ти Април - Нападот на Пробиштип од 
страна на Третата ударна бригада. 
Во соработка со Организација на  
борците на општина Пробиштип и 
Студентскиот дом „Доне Божинов‖ 
одбележ. на настанот. 
Место на настан: Спомен парк  

 
3.000,00 

  

9. 

Велигден 
Одбележување на најголемиот празник 

на православните христијани. 
Место на настан: Градски плоштад 

20.000,00 

  

10. 1-ви мај - ден на трудот 5.000,00   

11. Ѓурѓовден 10.000,00   

12. 

9-ти мај - Ден на победата над 
фашизмот 

Место на настан: 
- Спомен обележја 
- Градски плоштад 

1.000,00 
 

  

13. 18 Мај - Матурска забава 40.000,00   

14. 

20 Мај - Ден на пожарникарите 
Место на настан: 
Градски плоштад 

ПП  единица 

 
 

10.000,00 
 
   

15. 
Јули - август - Лесновска ликовна 

колонија 
Место на настан: с. Лесново 

160.000,00 

  

16. 
Probistip Summer festival 2017 

Место на настанот: Градски пазар 
 

1.000.000,00 
  

17. 

Културни настани во текот на 
летниот период (Меѓуопштинска 
соработка и други настани кои не се 
предвидени со програмата) 

 
 
 

70.000,00   
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18. 

2-ри Август - Илинден, Ден на 
илинденското востание и првото 

заседание на АСНОМ 
Празникот ќе се одбележи во Злетово, а во 

соработка со месната заедница на 
Злетово. 

Место на настан: 
-Повеќенаменско игралиште 

 
 
 
 
 

80.000,00 
 
 
 

   

19. 

28-ми Август - Голема  
Богородица ,ден на рударите и патрон 
на градот 
Културни манифестации  
(културно уметничка програма во рамки на 
„Неделата на спортот и културата‖) 
Место на настан: 
Дом на култура „Злетовски рудар‖ 
Ракометарско игралиште во центарот на 
градот или на градскиот плоштад. 

200.000,00 300.000,00 

 

20. 

8-ми Септември - Ден на 
ослободувањето на Пробиштип и ден 
на независноста и самостојноста на 

Република Македонија 

 
 
 
   10.000,00 
   

21. 
5 Октомври - Ден на учителот 

Место на настан: 
Дом на култура 

2.000,00 

  

22. 

11-ти Октомври - Ден на востанието во 
РМ 
Место на настан: 
Споменици од НОB 

1.000,00 
 

  

23. 
23 Октомври - Ден на македонската 
револуционерна борба 20.000,00 

  

24. 

Октомври -  „Профест” Републички 
натпревар на пејачи аматери 

Фестивалот е во организација на Дом на 
култура „Злетовски рудар‖ и општински 

синдикат 
Место на настан: 

Кино сала при Дом на култура „Злетовски 
рудар‖Пробиштип 

60.000,00 

  

25. 
 

8 Декември - Св. Климент Охридски 
20.000,00 

  

26. 

31-ви Декември - Нова Година 
Место на настан: 
Плоштад во Пробиштип 

50.000,00 

  

27. 

Превоз на учесниците  од Пробиштип 
на Струмичкиот, осносно на  
Прилепскиот карневал. 

40.000,00 
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28. 

Поддршка на невладини организации 
кои се бават со дејноста култура и 
одбележување на одредени значајни 
датуми од нашата историја, а кои ќе 
бидат вклучени во одбележувањето 
на општински празници и културни 
манифестации 

40.000,00 
 

  

29. 
Поддршка на Месни заедници во 

областа на културата 
(манифестации, настани) 

50.000,00 

  

30. Презентација на општина Пробиштип 
100.000,00 

 

  

31. 
Инклузија, уметност и слика (Проект 

аплицирам до Министерство за 
култура) 

31,400,00 

  

ВКУПНО : 2.574.400,00 300.000,00  

СЕ ВКУПНО: 2.874.400,00 

 
За реализирање на програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на Општина Пробиштип.  Во 
реализацијата на оваа програма ќе се вклучат Основните училишта, Средното училиште, Детската 
градинка, Домот на култура и други установи и организации од општина Пробиштип. 
 
Број 26-1062/12                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

       Врз основа на член 36 став1 точка1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на 
РМ бр. 5/2002) и член 21  став1  точка 11, а во врска со член 15, став 1, точка 5 од Статутот на 
општина Пробиштип (Сл. Гласник на општина Пробиштип 4/2005), Советот на општина 
Пробиштип на седницата одржана на 15.11.2016 година ја усвои следната: 

 
П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

За спроведување на активности на спортските друштва во општина Пробиштип и за 
активности на општината во спортот за  2017  година 

 
 Спортот е дејност која ги опфаќа сите форми на спортски активности на спортистите од сите 
возрасти, како и спортско - рекреативните активности на граѓаните. 
 Заради остварување на потребите за занимавање со активности и заштита на правата и 
интересите од областа на спортот, граѓаните можат слободно и доброволно да се здружуваат и 
основаат спортски здруженија. 
 Во овие здруженија, строго е забрането политичко и верско организирање. 
 Спортски клуб е спортско здружение, односно трговско друштво кое врши дејност спорт. 
 Спортските клубови од различни спортови, заради остварување на јавниот интерес на 
општината  во областа на спортот и заради планирање и реализација на програмските активности, 
можат да се здружуваат во општински и градски спортски сојузи од различни спортови.
 Спортските клубови од ист спорт на ниво на општина, заради остварување и реализација на 
заеднички програмски активности, можат да се здружуваат во општински, односно градски сојузи 
од ист спорт. 
 Од јавен интерес е 
 - поттикнување на спортските активности на децата и младината; 
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 - организирање и спроведување на спортски тренинг и натпревари  
   за оспособување на спортистите постигнување на врвни спортски  
   резултати; 
 - поттикнување и помагање на организирањето спортски приредби    
              и манифестации; 
 - Одржување и функционирање на постојните и планирање и  
   изградба на објекти за спорт во општината. 
 За да можат сите овие активности успешно да се реализираат, основно е во општината да 
има објекти за спорт.  
 - што се тоа објекти за спорт? 
 Тоа се уредени површини и објекти кои се во функција на вршење на спортските активности. 
  Финансиските услови за функционирање на спортските друштва и  сојузи во 
општината претставуваат најголем проблем за нормално  функционирање на истите, од општо 
позната економска состојба во која  се наоѓа нашата општина, која се рефлектира и во 
спортот, а и непостоење на генерални спонзори за финансирање на клубовите. 
 Во рамки на надлежностите што ги има општината во делот на спортот и рекреацијата 
(развојот на масовниот спорт и рекреативните активности , организирање на спортски приредби и 
манифестации, оддржување и изградба на објекти за спорт, поддршка на спортски сојузи), а со цел 
развој на физичката култура кај младите, што помасовен опфат на млади лица на спортските 
терени и превентивно делување, а воедно и одвраќање на младите од пороците кои што  ги дебнат 
на секој чекор во нашето современо секојдневие, општина Пробиштип настојува да ја оддржи и 
продолжи спортската традиција кај Пробиштипјани, а воедно дава голем придонес во развојот на 
физичката култура во општината. 
 Од страна на општина Пробиштип до спортските здруженија  кои што ги имаше во 
програмата за 2016 година,  се достави барање во кое општината бара од здруженијата 
финансиска програма за активности во 2017 година. За сите останати спортски здруженија кои не 
беа предвидени во програмата за изминатата 2016 година и здруженија кои во меѓувреме се 
регистрирани упативме јавен повик преку локалните медиуми, на ВЕБ страната на Општина 
Пробиштип и преку фејсбук профилот на општината. Од нивна страна беше позитивно одговорено 
на барањето и до општината беа доставени нивните финансиски програми за активности во 2017 
година.  Врз основа на доставените програми, а и однапред утврдените критериуми од страна на 
Одделението за јавни дејности како што се: 

 Лига во која се натпреваруваат спортските друштва; 
 Настапи на меѓународни, републички, регионални, општински натпревари, првенства, 

купови, турнири. 
 Постигнати резултати 
 Опфат на спортисти  

од скромните средства со кои располага општината, дел од тие активности ќе бидат 
помогнати од Буџетот на општина Пробиштип, а секако и врз основа на покажаните 
резултатаи во изминатата година и тоа: 
 

КК “ПРОБАСКЕТ”, за да функционира овој спортски клуб во рамки на 
              натпреварите на младите категории (женски), кои што опфаќаат голем број 
              на млади спортистки кои што се натпреваруваат во рамки на младинската  
              лига во РМ, а со цел да им помогнеме на младите кошаркарки кои што  
              редовно пријавуваат учество  во младинска лига  предвидовме средства во  
              износ од .................................................................................30.000,00 денари. 

 
ЗДРУЖЕНИЕ НА УЧИЛИШНИ  СПОРТСКИ ДРУШТВА НА ПРОБИШТИП,      
              За спроведување на предвидените активности, а тоа подразбира училишни ,     
               општински, зонски и државни натправари, потребни   се средства од  
               ..........................................................................................10.000,00 денари. 
 ЗУСДП  не подлежи на горенаведените критериуми, затоа што   е 
               здружение кое ги опфаќа училишните спортови, а со овие средства ќе      
               помогнеме да се реализираат  дел од зацртаните активности.  
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О.К. “ТИНВОЛЕЈ”, се такмичи во младинска лига организирана од  
                Одбојкарската федерација на Македонија во категории на кадетки и  
                 младинки.  Врз основа на доставената програма, а за покривање на  
                 трошоци за натпревари дома и на страна, за присуство на турнири во  
                 државата, од општинскиот буџет е предвиден со.............20.000,00 денари. 
  
ВЕЛОСИПЕДСКИОТ КЛУБ “ЗЕЛЕНИ ПАТЕКИ” од Пробиштип,  
                до општина Пробиштип достави програма за наредната 2014 година од  
                која овој клуб во рамки на општинскиот буџет е предвиден со  средства во   
                износ од............................................................................... 10.000,00 денари. 
 
ФК “РУДАР - ЈУНИОР”  заради развој на масовниот спорт, особено со 
   опфат на најмладите во програмата е предвиден со средства во износ 
од.......................................................................................................80.000,00 денари. 
ОК “ПРОБИШТИП” - од причина што опфаќа повеќе категории кои ќе претставуваат идни успешни 
одбојкари во ОК Пробиштип, од општинскиот буџет се предвидени со поддршка од 
..........................................................................150.000,00 денари. 
БOДИ БИЛДИНГ - от, полека но сигурно зазема свое место меѓу младите вљубеници на добро 
градено тело и пред се водење на здрав живот, од таа причина се со цел да им помогнеме на 
младите, а воедно и да ги поттикнеме да се бават со овој здрав спорт, за подршка на 
бодибилдингот од општинскиот буџет се 
предвидени...........................................................................................50.000,00 денари. 
М.К. „ЦРНИ ОРЛИ“, кои од минатата година се присутни и мошне активни, при што во текот на 
годината ги израдуваа Пробиштипјани, вљубеници во мото спортот со неколку мото собири. Истите 
за наредната година планираат низа на спортски случувања и активности од нивна страна, а се со 
цел да им помогнеме во нивните намери ги предвидовме со средства во износ од 
..................50.000,00 денари. 
ФК „РУДАР 1947“ годинава поднесе финансов план за натпреварувачката сезона 2016/2017. 
Клубот се натпреварува во Третата Македонска фудбалска лига. Овој клуб од општинскиот Буџет 
ќе биде поддржан со средства во износ од 
..............................................................................................................100.000,00 денари. 
УЧИЛИШЕН СПОРТСКИ КЛУБ „БРАЌА М“, годинава аплицира со Програма за работа на овој клуб 
за 2016/2017 година, при што искажа финансиска потреба од 30.000,00 денари за реализација на 
зацртаните активности. Со цел успешно отпочнување на спортски активности на овој училишен 
спортски клуб, општина Пробиштип ќе го поддржи со средства во износ 
од...................................11.000,00 денари, за плаќање на котизација за зонски и регионални 
натпревари. 
УЧИЛИШЕН СПОРТСКИ КЛУБ „СРЕДНОШКОЛЕЦ 2014“ исто така аплицираше до општината за 
поддршка, при што заради развој на спортот, а особено на училишниот спорт, општина Пробиштип 
ќе го поддржи клубот со средства во износ од 
..............................................................................................................................20.000,00 денари. 
СПД „ПЛАВИЦА“ во рамки на предвидените активности за 2017 година ќе биде поддржан со 
средства во износ од ........................................................10.000,00 денари. 
ВАДО КАРАТЕ ДОО УНИЈА има поднесено програма за подршка до општината ,се со цел развој 
на карате спортот и во 2017 година ќе биде подржан со средства во износ од 
.......................................................................................................30.000,00 денари. 
    Што се однесува до традиционалните турнири во мал фудбал кои се 
одржуваат под покровителство на Општина Пробиштип и тоа: Илинденски, 28 августовски и 8 
Септемвриски  турнир, за нивна реализација од буџетот на општина Пробиштип се предвидени 
.............................................................130.000,00 денари. 
 Во делот на спортски турнири во мал фудбал, на барање од страна на МЗ на с. Ратавица, 
од годинава во програма го ставаме традиционалниот турнир во мал фудбал што се одигрува во 
с. Ратавица по повод верскиот празник „Света Троица―, а од општинскиот буџет ќе биде 
поддржан со средства во износ од 
.......................................................................................................................20.000,00 ден. 
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  Во Злетово по повод 2 август - Илинден, исто така се организира турнир во баскет за 
чие  одржување потребни се средства во износ од .....10.000,00 денари. 
 За организирање и реализација на тенискиот турнир “Пробиштип ОПЕН” , а во чест на 8-
ми септември, кој исто така е под покровителство на општината потребно е да се предвиди во 
Буџетот со средства од...............................................................................................30.000,00 ден. 
Традиционалниот турнир во баскет, кој се одржува на 28 август, а е под покровителство на 
општината е предвиден со ..........................................40.000,00 ден. 
Турнирот во одбојка, кој побуди голем интерес, а кој се организира во женска и во машка 
категорија, со општинскиот буџет е предвиден со средства од ...............................30.000,00 ден. 
   
 Од причина што во текот на годината се случуваат одредени настани кои ние сега во 
моментот не можеме да ги предвидиме, а се во организација на спортски друштва или институции 
во Република Македонија, а се од голема важност за развојот на спортската култура во градот, а и 
воопшто - промоција на Пробиштип надвор од границите на општината и на државата,  за тие 
настани кои ќе се случуваат инцидентно се предвидени средства за нивна подршка во износ од 
................................................................................................................100.000,00 денари. 
 За подршка на новоформирани спортски клубови во текот на годината и за нивно 
профункционирање предвидовме подршка од ...........................50.000,00 денари. 
 За одржување и мали интервенции на спортските објекти и спортски терени предвидени се 
средства во износ од ...................................................50.000,00 денари. 
  
 Или табеларно прикажано во делот на барани средства од страна на спортските здруженија 
и клубови и предвидени средства од страна на општината состојбата е ваква: 
 

Подпрограма ЛО –  Поддршка на спортски клубови и спортски турнири во организација 
на Општина Пробиштип 

 

Р.б. 
Планирани активности и проекти 

 

Финансирање 

буџет донација друго 

1 
 

КК  „ПРОБАСКЕТ‖ 
30.000,00 

  

2 ЗУСДП 10.000,00 
  

3. ОК  „ТИН ВОЛЕЈ ― 20.000,00 
  

4. ВК  „ЗЕЛЕНИ ПАТЕКИ ― 10.000,00 
  

5. Ф.К.  „РУДАР - ЈУНИОР ― 80.000,00 
  

6. ОК ПРОБИШТИП 150.000,00 
  

7. 
Поддршка на спортски друштва за боди 

билдинг 
50.000,00 

  

8. Мото клуб „ЦРНИ ОРЛИ― 40.000,00 
  

9. Ф.К.  „РУДАР 1947― 100.000,00 
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10. Училишен Спортски клуб „Браќа М― 20.000,00 

  

11. 
Училишен спортски клуб „Средношколец 

2014― 
20.000,00 

  

12. СПД „ВРВ ПЛАВИЦА― 10.000,00 
  

13 ВАДО КАРАТЕ ДОО УНИЈА 30. 000,00 
  

14. 
Турнир во мал фудбал по повод 

 „2 Август― 
40.000,00 

  

15. 
Турнир во мал фудбал по повод  

„28 Август― 
70.000,00  

 

16. 
Турнир во мал фудбал по повод 

 „8 Септември― 
20.000,00  

 

17. 
Турнир во мал фудбал по повод верскиот 
празник  „Света Троица― во с. Ратавица 

20.000,00  

 

18. Илинденски турнир во баскет во Злетово 10.000,00 

  

19. Турнир во тенис 30.000,00   

20. Про - баскет (турнир во баскет) 40.000,00 
  

21. Турнир во одбојка (Мажи и жени) 30.000,00 
  

22. 

Поддршка на спортски манифестации кои 
ќе се одржат во нашата општина и 

надвор од општината во други градови на 
Македонија и надвор од неа. 

100.000,00 

  

23. 
Подршка на новоформирани клубови во 

текот на 2017 година 
50.000,00 

  

24. 
Оддржување и мали интервенции на 

спортските терени во општина 
Пробиштип 

50.000,00 

  

ВКУПНО  ЛО: 1.030.000,00   

  
 За реализација на програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на  Општина 
Пробиштип. 
 Средствата предвидени во Буџетот на општина Пробиштип не се доволни за да ги покријат 
сите потреби на спортските друштва, од таа причина ги охрабруваме да бараат спонзори кај 
приватните стопанственици, односно да не се базираат на средствата од Буџетот на општината од 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.52/2016   

 

стр.36 

 

причина што располагаме со скромни средства за оваа намена, а и во секој случај и на нив ќе им 
биде многу подобро доколку се потрудат и најдат спонзори кои ќе им ги покријат трошоците. 
 Општина Пробиштип настојува, секако во рамките на своите можности да организира 
турнири на кои најголеми конзументи секако се младите, со што сакаме да ги насочиме кон спортот 
и спортските активности, а воедно сите спортски игралиштаи  објекти со кои располагаме да ги 
ставиме во функција на љубителите на спортот и што повеќе да ги користат. 
 
Број 26-1062/13                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Vrz osnova na ~len 22,to~ka 10 i 11 od Zakonot za lokalna samouprava('Sl.vesnik na RM" 
br.5/02),ч~len 5,21 i 22 od Zakonot za po`arnikarstvo('Sl.vesnik na RM"br 67/04) i ~len 9 od Zakonot 
za za[tita i spasuvawe('Sl. vesnik na RM"br 36/04) i ~len 15,to~ka10 i 11 od Statutot na Op[tina 
Probi[tip('Slu`ben glasnik na op[tina Probi[tip"br 08-307 od 25.07.2005godina) Sovetot na 
op[tina Probi[tip na sednicata odr\ana na den 15..11.2016 godina ja donese slednata: 

P     R     O     G     R     A     M     A 
za aktivnostite na Op[tina Probi[tip vo oblasta na za[tita i spasuvawe  irevitalizacija na 

op[tinata po eliminirawe na krizi  vo 2017 godina 
 
           So ovaa Programa se utvrduvaat zaedni~kite aktivnosti od javen interes vo oblasta na za[tita i 
spasuvawe, rano predupreduvawe, prevencija, oprerativni aktivnosti za ubla`uvawe i eliminirawe 
na potencijalna krizna sostojba, osobeno za po`arite i protivpo`arnata za[tita, za[tita i odbrana 
od poplavi na podra~jeto na op[tinata i anga`irawe na prostornite sili, dobrovolnite 
protivpo`arni dru[tva,op[tinskiot protivpo`aren sojuz, sekciite vo u~ili[tata na mladi 
po`arnikari i drugi nadle`ni subjekti. Spored zakonskite odredbi,Op[tina Probi[tip vo 2017 
godina ovie aktivnosti  ]e gi ostvaruva preku: 

- Prostorniot  [tab za za[tita i spasuvawe, 
-Prostornite sili za za[tita i spasuvawe (univerzalni i specijalizirani-ekipi, oddelenija), 
-Komisija za procena na [teti od elementarni i drugi i drugi nesre]i i inspekciskite slsu`bi na  
teritorijata na op[tina Probi[tip, 
-Teritorjalnata protivpo`arana edinica koja  dejstvuva na celokupnata   teritorija na op[tinata  
Probi[tip so dobrovolnite protivpo`arni dru[tva, op[tinskiot protivpo`aren sojuz i  
sekciite vo u~ili[tata na mladi po`arnikari, 

-Podra~no oddelenija za za[tita i spasuvawe,CUK,MO i drugi subjekti. 

1. Celi: 
 Za{tita i spasuvawe na lu|eto i materijalnite dobra od prirodni nepogodi, po`ari vo 

naselenite mesta, vo {umi, otvoreni prostori, poplavi, soobra}ajni nesre}i i drugi 
rizici,opsnosti i krizi; 
 Za{tita i spasuvawe na lu|eto, `ivotnata sredina, materijalnite dobra, prirodnite 

bogatstva, `ivotinskiot i rastitelniot svet i kulturno nasledstvo od prirodni nepogodi i drugi 
nesre}i vo mir i vonredna sostojba; 
 Sozdavawe na uslovi i mo`nosti za organizirano ostvaruvawe i realizirawe na za{tita i 

spasuvaweto na lu|eto i materijalnite dobra; 
 Obezbeduvawe na rano otkrivawe i navremeno izvestuvawe za opasnosta,   blagovremeno 

preventivno dejstvuvawe, i eleiminirawe na  pri~inite za nastanuvawe na po`ari.poplavi i drugi 
vidovi nesre]i i ubla`uvawe na posledicite od site rizici,opasnosti i krizni sostojbi,  
 Obezbeduvawe na uslovi i mo`nosti za soodvetna organizizacija, opremenost i 

koordiniranost na silite za za[tita i spasuvawe, spravuvawe so krizi i protivpo`arna i sekakov 
drug vid na  za[tita. 

2. Aktivnosti: 
          Za realizacija i ostvaruvawe na osnovnite celi na ovaa Programa, aktivnostite na Op[tinata i 
Sovetot ]e bidat naso~eni kon sozdavawe na maksimalni uslovi za realizirawe na programskite 
opredelbi vo domenot na protivpo`arnata za[tita, za[titata i odbrana od poplavi,  dobrovolnata 
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protivpo`arna organizacija kako i za[titata i spasuvaweto vo uslovi na razni drugi vodovi 
nepogodi. krizni pojavi i drugi nesre]i vo mir i drugi vonredni okolnosti. 
               Vo ova nasoka aktivnostite prete`no ]e bidat naso~eni kon obezbeduvawe na uslovi za 
kvalitetna, navremena i vo zakonski ramki realizirana aktivnost. Op[tina Probi[tip preku ovaa 
Programa za 2017 godina vo ramkite na svoite materijalni mo`nosti  ]e obezbedi sredstva potrebni 
za kvalitetna i tehni~ko stru~na podgotvena edinica za protivpo`arna za[tita, koja ]e mo`e brzo i 
efikasno da dejstvuva na celoto podra~je na Op[tina Probi[tip i drugite op[tini i razvoj za 
zajaknuvawe na dobrovolnata protivpo`arna organizacija na svojata teritorija kako i nepre~eno 
funkcionirawe na ostanatite subjekti od oblasta na za[tita, odbrana i spasuvaweto od poplavi i 
drugi rizici, opasnosti i krizi na  prostorot  na op[tinata. 
   3.Finasirawe: 

Finasiraweto na aktivnostite na prostornite silite od oblasta na za[tita i spasuvawe,  
dejstvuvaweto Op[tinskiot protivpo`aren sojuz, Dorovolnite protivpo`arni dru[tva i 
Sekciite za mladi po`arnikari, Teritorjalnata protivpo`arna edinica(so posebna programa), 
utvrdeni spored ovaa Programa ]e bide realizirano od : 
 Sredstva od buxetot na Op[tina Probi[tip, 
 Dobrovolni prilozi i drugi sredstva od osiguritelni dru[tva, doma[ni i stranski 

fondacii, pravni i fizi~ki lica, nameneti za unapreduvawe и za[tita od po`ari, dobrovolno 
protivpo`arno organizirawe i za drug vid za[titita od raznovidni zakani i nesre]i; 

                  
      RASPORED  NA  FINANSISKITE  SREDSTVA: 

  A)Protivpo`arna za[tita i zajaknuvawe na dobrovolnata protivpo`arna organizacija  i drugi 
aktivnosti za za[tita i   spasuvawe  i uravuvawe so krizi  
 

 PRIHODI  

1 Buxet od Op[tina Probi[tip 340.000,00 
2 Sopstveni prihodi od davawe na uslugi                  12.000,00 
3 Prihodi od drugi izvori,donacii,proekti         25.000,00 

 Vkupno:1-3 377.000,00 
 
    B)Protivpo`arna za{tita,dobrovolna protivpo`arna organizacija i sproveduvawe na 
drugi obuki i merki za za{tita i spasuvawe na naselenieto i matrijalnite dobra  za 
pobezbedna op{tina  
 

 RASHODI  

1 
Organizirawe i sproveduvawe obuka na 
prostorni {tabovi i edinici 

40.000,00 

2 
Dobrovolna protivpo`arna organizacija - 
Sekcii za mladi p`zarnikari vo site 
op{tinski u~ili{ta 

5.000,00 

3 
Op{tinski protivpo`aren sojuz-organizacija 
na kviz natprevari 

5.000,00 

4 Nabavka na tehni~ka i za{titna oprema 170.000,00 

5 

Izrabotka na programski sod`ini od 
za{titata i spasuvaweto koi ke se 
prezentirat na klasnite ~asovi vo 
u~ili{tata 

5.000,00 

6 Nabavka na rabotna uniforma za DPD  20.000,00 

7 Za obuka-dogovorni uslugi              5.000,00 

8 
Osve`itelni pijaloci pri realizacija  
ve`bovnite i drugi  aktivnosti 

            3.000,00 
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9 

Pomo{ na stanarite, stambenite zgradi -  
izrabotka na ku}en red vo slu~aj na po`ar и 

план за  евакуација  plastificiran A-4 format 
za sekoj vlez посебно   

7.000,00 

10 
Proektni aktivnosti-{kola za mladi 
po`arnikari vo sorabotka so FLORION 

5.000,00 

11 
Aktivnosti na komisijata za procenka na 
{teti od elementarni i drugi nesre}i 

20.000,00 

12 
Nadomest na materijalni tro{oci  za pravni 
i fizi~ki lica-u~esnici vo akcii za gasewe 
po`ar i drugi vidovi na zagrozuvawa i nesre}i 

70.000,00 

13 
Bezbednosna proverka na stanarite za 
bezbednosna procenka od po`ar 

7.000,00 

14 
Otvoreni tribini za za{tita i spasuvawe so 
ga|anite od urbanite i  ruralni sredini od 
podra~jto na op{tina 

5.000,00 

15 Takti~ko - pokazni ve`bi 10.000,00 

16 Vkupno:1-15 377.000,00 

 
5. Drugi formi i aktivnosti za pobezbedna op{tina so po 
dr`uvawe i pomagawe na subjektite od za{titno - spasuva~kata organiziranost na 
teritorijata na op{tinata 
 
 Aktivnostite na Prostornite sili za za{tita i spasuvawe, Teritorijalnata protivpo`arna 

edinica, Op{tinskot protivpo`aren sojuz,Dobrovolnite protivpo`arni dru{tva, Sekciite za 
mladi po`arnikari po u~ili{tata vo op{tinata Probi{tip, koi gi nadminuvaat granicite na 
teritorijata na Op{tina Probi{tip, osven so finansiski sredstva, Sovetot na Op{tinata i 
Gradona~alnikot }e se pomagaat i stimuliraat i so: 
 U~estvo na Gradona~alnikot i pretstavnici na Sovetot na sredbi i nastani organizirani od 

strana na Prostorniot {tab za za{tita i spasuvawe, Direkcijata za za{tita i spasuvawe, 
Regionalniot centar uravuvawe so krizi, TPPE i Op{tinskiot protivpo`aren sojuz povrazni  so 
kvizovi,natpervari,ve`bi,proslavi i drugi nastani; 
 Podra{ka i u~estvo vo proektni i drug vid na aktivnosti. 

 
6. Zavr{ni odredbi: 
 

     Za sproveduvawe na ovaa Programa se gri`i Sovetot i Gradona~alnikot na Op{tina 
Probi{tip i Oddelenieto za javni dejnosti vo sorabotka so nadle`nite subjekti za za{tita, 
spasuvawe i upravuvawe so krizi od prostorot na op{tinata. 

     Vo sorabotka so Prostorniot {tab za za{tita i spasuvawe, Direkcijata za za{tita i 
spasuvawe, Centarot za upravuvawe so krizi, dr`avniot inspektor za za{tita od po`ari, 
inspektorot za za{tita i spasuvawe i drugite nadle`ni organi i tela, organite i telata na 
Sovetot i Gradona~alnikot na Op{tina Probi{tip }e go sledat sproveduvaweto na ovaa 
Programa i aktivno }e u~estvuvaat vo nejzina realizacija kako i vo pokrenuvawe na 
inicijativi, davawe na mislewa i podnesuvawe na predlozi vo vrska so ostvaruvaweto na 
programskite celi i aktivnosti. 
         Spored na{i sogleduvawa visinata na baranite finansiski sredsstva e minimalna vo 
buxetot na op{tinata a od druga strana realni se za sega benifitite  za za{tita na gra|anite i 
za{tita na matrijalnite dobra i drugi dobra od elementarnite i drugi nesre}i treba da imat 
neprocenlivo zna~ewe za   pobezbedna  op{tina. 

 
Број 26-1062/16                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 36 став1 точка 1 од Законот за локална самоуправа(Службен весник на 
РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 11, а во врска со член 1 став 1 точка 5 од Статутот на 
општина Пробиштип (Службен гласник на општина Пробиштип 4/2005) Советот на општина 
Пробиштип на седницата одржана на 15.11.2016 година ја усвои следната: 

 
ПРОГРАМА 

за Социјални и други потреби за  2017 година 
 

Програмата за Социјални и други потреби за  2017 година ги опфаќа и следните 
подпрограми: 

-Акционен план за социјална, детска и здравствена  заштита за 2017   
  година 

 
Во напорите за спроведување на процесот на децентрализацијата и подобрување на 

услугите на граѓаните, Општина Пробиштип во остварувањето на својата надлежност од областа 
на социјалната и детската  заштита работи согласно важечката законска регулатива и 
подзаконските акти донесени од државата и локалната самоуправа. Од 2005 година, општината 
има надлжности во социјалната заштита, обезбедува нејзино спроведување, согласно Законот за 
социјална заштита донесува програми за потребите на граѓаните согласно Националната програма 
за развој на социјалната заштита. 

Општина Пробиштип во рамки на своите надлежности изготвува Акционен план за 
социјална заштита се со цел да придонесе јакнење на социјалната функција на општината во 
согледување на потребите на граѓаните и грижата и помошта на оние лица, ссемејства, 
општествени групи кои се засегнати од одредени социјални ризици. 

Општина Пробиштип обезбедува остварување на социјалната заштита на лицата со 
инвалидност, децата без родители и родителска грижа, децата со пречки во менталниот и 
телесниот развој, децата на улица, деца со воспитно-социјални проблеми, децата од 
еднородителски семејства, лица изложени на социјален ризик, лица кои злоупотребуваат дроги и 
други психотропни супстанции, алкохол, лица жртви на семејно насилство, лица жртви на трговија 
со луѓе, старите лица без семејна грижа преку институционални и вониституционални облици на 
социјална заштита, домување и подигање на свеста на населението за потребите од 
обезбедувањето на социјалната заштита. 

Општина Пробиштип е надлежна и во здравствената заштита и тоа преку превентивните 
активности, здравствено воспитание, унапредување на здравјето, заштита на здравјето на 
работниците и заштитата при работа, надзор над заразните болести, помош на пациенти со 
специјални потреби(ментално здравје, злоупотреба на деца) и други области утврдени согласно 
законот за локална самоуправа. 

Реализацијата на програмата предвидува соработка на општината со Центарот за социјална 
работа, Здравствениот дом „Нада Михајлова―, НВО, Министерство за труд и социјална политика, 
Министертво за образование, бизнис заедницата и др. 
Средствата за реализација на програмата ќе се обезбедат од Буџетот на општина Пробиштип, 
средства од МТСП, средства, грантови од фондации, амбасади и други. 

Активностите во програмата за социјална и детска заштита се поделени во следните 
области и целни групи: 

1. Активности во социјалната и детската заштита 

 Целна група 
-Социјална заштита на лицата со интелектуална или телесна попреченост 
-Социјална заштита на старите и изнемоштени лица 
-Социјална помош (еднократна парична  помош по однос на поднесено барање и утврдување 
согласно правилник за доделување на еднократна парична помош), Болни лица , лица изложени на  
социјален ризик, корисници на социјална помош, самохрани родители, семејства настрадани од 
елементарни непогоди 
-Социјална заштита на лица со оштетен вид 
-Згрижувачки семејства(ослободување од данок на имот) 
-Социјална заштита на лица жртви на семејно насилство и трговија со луѓе 
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-Заштита на деца  
- Деца од рурални средини 
- Деца на возраст до  1 год. 
-Деца со воспитно-социјални проблеми 
-деца со проблеми во говор и јазик 
-Запоставени и сексуално злоставувани злоупотребувани деца 
-деца без родители и родителска грижа 
-правата и обврските на децата 
-начин на исхрана кај децата 
-деца од еднородителски семејства 
-Награда за прво родено дете во 2016година 
-Социјална заштита на лица во социјален ризик преку организиарње на хуманитарни акции во 
соработка со ОО Црвен крст Пробиштип  
-Социјална заштита на лица во социјален ризик преку Акцијата „Се грижиме за топол дом― и 
Отворени денови за социјална заштита за жители од рурални средини, Проекти на МТСП во 
соработка со општината.  
-Социјалната заштита на лица жртви на семејното насилство и трговија со луѓе ќе се реализира 
преку организирање на предавања и трибини во соработка со нво, трибини преку Советот за 
превенција каде целна група би биле учениците од основните и средното училиште.  

2. Активности во здравствената заштита 

 Целна група 
-Здравствено воспитување на населението преку организиарње на трибини, предавања 

од страна на стручни лица 

3. Активности во образованието 

 Целна група 
-Стипендија за истакнати ученици (ученик на генерацијата) во средното 

општинско училиште. 

 Подпрограма: Акционен план за социјална , детска и здравствена   
                            заштита 

рб 
      

 Планирани активности и проекти 
 

Финансирање 

буџет донација друго 

1 

 
Обезбедување на надгледни средства и 

дидиктички материјали  во Дневниот 

центар за деца со телесна или ментална 

попреченост  
  

 

10.000,00  

 

2 

Обезбедување на дидактички материјали и 

надгледни средства  за специјалната 

паралелка во ООУ Браќа Миладиновци 
 

10.000,00  

 

3 

Доделување на новогодишни подароци на 

децата кои учат  во посебната паралелка 

во ОУ Браќа Миладиновци и Дневниот 

центар за лица со телесна или ментална 

попреченост 

20.000,00  
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4 

Обезбедување на социјални пакети на 

семејства кои имаат хендикепирани лица, 

самохрани родители,самци, лица во 

социјален ризик  

90.000,00  

 

5 

 
Еднократна финансиска помош по однос 

на поднесено барање од лица во 

социјален ризик 

300.000,00  

 

6 

 
Финансиска помош на згрижувачки 

семејства (ослободување од данок на 

имот) 

20.000,00  

 

7 
Парични средства за дете прво родено во 

2017година 10.000,00   

8 
Одбележување на празникот 15-ти 

октомври, ден на белиот стап 10.000,00   

9 
Пливачка школа за деца на возраст од 6-

10 години, заедно во соработка со Аква 

парк Македонија 
23.000,00  

 

12 

Имплементација на програмата Општинско 

корисна работа ангажирање на 15 лица  за 

извршување на проектните активности 
-Обезбедување на канцелариски 

материјали  
-патни трошоци 
-тв емисии 
-Изработка на промотивен материјал 
 

78.000,00 
558.000,00 

( УНДП) 

 

13 
Парични средства - стипендија за ученик 

на генерација во СОУ Н.Н. Борче 

Пробиштип   
32.000,00  

 

14. 

Проектна активност - Да се отворат 

спортските сали за вежбање на лица со 

посебни потреби 
150.000,00  

 

ВКУПНО : 753.000,00 558.000,00  

СЕ ВКУПНО: 1.311.000,00 

 
Број 26-1062/17                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став1 точка 1 од Законот за локална самоуправа(Службен весник на РМ 
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 11, а во врска со член 15 став 1 точка 5 од Статутот на општина 
Пробиштип (Службен гласник на општина Пробиштип) 4/2005), Советот на општина Пробиштип 
на седницата одржана на ден 15.11.2016 година ја усвои следната: 

 
 

Програма за социјални и други потреби 
Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2017 година 
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Програмата за работа на комисијата  за еднакви можности на општина Пробиштип опфаќа 
активности од областа на родовата еднаквост и недискриминација, иницијативи и акции кои ќе 
водат кон унапредувањето на положбата на мажите и жените и заштитата од дискриминација. 

Концептот на еднакви можности на мажите и жените се уште претставува прашање што се 
проблематизира со оглед на фактот дека еднаквоста на жените според традиционалните сфакања 
подразбира „правото на жената да биде еднаква со мажот―.Имено жените се уште се соочуваат со 
нееднаквости во однос на можностите за вработување, добивање плата, пристап до правото на 
здравје и неговото остварување, правото во бракот и семејството и.т.н 

Суштествен документ кој на сеопфатен начин ги регулира правата на жената и родовата 
еднаквост претставува Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз 
жената.Основни принципи на оваа конвенција се:принципот на еднаквост, недискриминацијата и 
принципот на обврската на државата. Имено политиката на остварувањето на еднаквите можности 
на мажите и жените треба да овозможи еднакво учество, услови, статус и третман во остварување 
на правата во сите области на општественото живеење. 

Воспоставување на еднакви можности е грижа на целото општество, односно на сите 
субјекти во јавниот и приватниот сектор и претставува отстранување на пречките и создавање на 
услови за остварување на потполна еднаквост меѓу жените и мажите. 

Со цел континуирано подобрување на положбата на жената во сите сфери на 
општественото живеење и заштита и спречување од дискриминација на територијата на општина 
Пробиштип, Комисијата за еднакви можности при Советот на општината изготви Програма за 
работа  како рамка преку која организирано и плански ќе се дејствува во насока на родовата 
рамноправност и дискриминација. 

Клучни области на кои треба да се насочат активностите во 2017 година за воведување на 
родова рамноправност се: 
-Човекови права  
-Жената и пазарот на труд 
-Поттикнување на еднакви можности  на мажите и жените во одлучувачките процеси 
-Родово буџетски иницијативи на општината 
-Социјалната и здравствената заштита 
 
АКЦИОНЕН ПЛАН НА КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА 

Приоритетни области Цели Одговорно 
лице/органи 

Активности 

 
Заштита и спречување на 

дискриминација во воспитно-
образовниот процес   

-Кампања за подигање 
свест кај наставниците 
и учениците за 
недискриминација 
-организирање обуки на 
стручните служби во 
училиштата за заштита 
и спречување на 
дескриминација  
-
детекција,елиминирање 
на проблемите на 
дискриминацијата 

 
Комисија за 
еднакви можности, 
Координатор за 
еднакви можности, 
НВО, МТСП 

 
-Изработка на  
промотивен 
материјал 
-Евалуација 

 
 
 
 
 

Жената и пазарот на труд 

-информирање и 
подигање на свеста кај 
невработените за 
нивните права 
-заштита на правата на 
жената на работното 
место 
-информирање на 
закон за работни 

Комисија за 
еднакви можности, 
Координатор за 
еднакви можности, 
НВО,агенција за 
вработување, 
инспектори за 
заштита при 
работа, МТСП, 

 
 
 
-
Спроведување 
на анкета во 
приватниот и 
јавниот сектор 
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односи 
-мобинг на работно 
место 
 

Синдикат 

Поттикнување на еднакви 
можности на мажите и жените 
во одлучувачките процеси 
 

 
-Еднакви можности на 
мажите и жените за 
вклучување во јавниот 
политичкиот и 
социјалниот живот   

 
 
Општина 
Пробиштип 
НВО 

 
-Соработка со 
институции, 
нво, --
Вклучување на 
граѓани  

Родово буџетски иницијативи 
на општината 
(форуми во заедницата-
проект финансиран од 
Швајцарската агенција за 
развој и соработка) 

  
 
 
 
-Креирање на буџет, 
локални политики, 
програми и проекти на 
општината 

 
 
Општина 
Пробиштип, нво, 
месни заедници, 
бизнис сектор, 
пензионери,млади, 
локални 
инситуции,граѓани 
 

 
 
-
Спроведување 
на форумски 
сесии,  
-
транспарентно 
донесување на 
буџетот на 
општината 
 

 
 
 
 
 
 
Социјалната заштита 

-анализа на состојбата 
на старите 
изнемоштени лица 
-анализа на состојбата 
во руралната средина 
- семејното насилство 
-организирање акции за 
социјално загрозени 
семејства 
-подигање на свеста кај 
граѓаните за еднакви 
права на лицата со 
посебни потреби 

 
 
 

Комисија за 
еднакви можности, 
Координатор за 
еднакви 
можности,ЦСР, 
НВО, Црвен крст, 
МТСП 

Мапирање во 
руралната 
средина, 
анкетирање,  
 
Бесплатни 
совети и 
информации 
за заштита од 
семејно 
насилство 

 
 
 
 
Здравствена заштита 
 

-спроведување на 
кампања за малигните 
заболувања кај жените, 
--превенција од 
сексуално 
преносливите болести 
-предавања за 
дијабетисот, 
хипертензија, простата 

Комисија за 
еднакви можности, 
Координатор за 
еднакви можности, 
НВО, 
Министерство за 
здравство 

 
 
Совети и 
информации 
од здравствен 
аспект 

 
Број 26-1062/18                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 5/02) и член 15 став 3 од Законот за инспекциски надзор („Службен 

весник на Република Македонија” бр.50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15 и 53/16) 
Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден 15.11.2016 година ја донесе 
следната:  
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П Р О Г Р А М А 
за работа на Одделението за инспекциски работи на  

Општина Пробиштип за 2017 година 
 
ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ 

Во согласност со Програмата за работа на Советот на Општина Пробиштип за 2017 година и 
согласно Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија― бр. 50/10, 
162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15 и 53/16) ја презентираме Годишната програма за работа 
на Одделението за инспекциски работи на Општина Пробиштип во врска со извршувањето на 
инспекциските работи од надлежност на Општина Пробиштип за периодот од 01.01.2017 заклучно 
со 31.12.2017 година. 

Во Програмата презентирани се  активностите на Одделението за инспекциски работи на 
Општина Пробиштип кои ќе бидат преземени со цел исполнување на законската рамка за вршење 
на инспекциски надзор во сите области од надлежност на Општина Пробиштип, како во однос на 
постоечката законска регулатива, така и во однос на можните измени и дополнувања.  

Одделението за инспекциски работи на Општина Пробиштип во својата работа  ги покрива 
следните области од аспект на вршење инспекциски надзор:   

 
1. ГРАДЕЖНА ИНСПЕКЦИЈА 
2. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА СО КОМУНАЛЕН РЕДАР 
3. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
4. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА 
5. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ  
6. ИНСПЕКЦИЈА  ЗА ДАНОЦИ И ТАКСИ 

 
Програмата за работа на Одделението дадена е според надлежностите на соодветните 

инспектори, потребните услови за комплетно исполнување на Програмата во согласност со  
потребите и согледувањата од досегашното работење. 
 Финансиските средства за спроведување на надлежностите на инспекторите  предвидени се  
во Буџетот на Општина Пробиштип за 2017 година во  Програмата EO .  

За реализација на Програмата ќе биде изготвен Годишен извештај.  
 

1.    ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР (1 извршител) 
 Работните активности на Овластениот градежен инспектор во текот на 2017 година ќе се 
засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните закони: 

- Законот за градење („Службен весник на Република Македонија― бр. 130/09, 124/10 , 18/11, 
36/11, 54/11, 13/12 ,144/12, 25/13, 79/13,  137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14,  149/14, 
187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16,  71/16 и 132/16) 

- Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија ― бр. 50/10, 
162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15 и 53/16 ) 

- Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија ― бр. 124/15) 
Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на законските и подзаконските 
акти, како и евентуални нови надлежности. 
Вид  и обем на работите  : 
 Овластениот градежен инспектор врши инспекциски надзор над градби од втора категорија, 
како што се: 

- Градби наменети за основно и средно образование, 

- градби од областа на културата,  

- градби за потребите на органите на општината, 

- индустриски и зелени зони основани од општините, 

-  градби наменети за примарна и секундарна заштита,  

- градби за потребите на верските заедници,  

- индустриски градби,  

- стопански градби,  
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- деловни градби,  

- станбено-деловни градби,  

- градби за индивидуално домување,  

- викенд куќи,  

- градби за колективно домување,  

- градби за потребите на агроберзи,  

- трговски центри,  

- хотели,  

- рекреативни центри,  

- градби за научно-истражувачката дејност,  

- катни гаражи,  

- пазари,  

- општински патишта,  

- придружно услужни објекти на општински патишта и улици, 

- електронски комуникациски мрежи и средства,  

- термоцентрали и хидроцентрали со капацитет до 1 МВ,  

- фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште, 

- ветерници,  

- градби за производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет до 1МW,  

- далноводи со напонско ниво до 35 КВ,  

- трафостаници со напонско ниво до 35 КВ,  

- складишта за нафтени деривати, природен гас и ТНГ со капацитет на складирање до 1.000 
тони,  

- секундарна гасоводна мрежа,  

- секундарна топловодна мрежа,  

- трамвајски пруги,  

- градби за противпожарна заштита,  

- градби за ветеринарна заштита,  

- детски градинки,  

- градби во подрачје на национални паркови и парк шуми,  

- градби за сепарација на материјал за производство на бетон,  

- бетонски бази,  

- асфалтни бази,  

- локални водоснабдителни и канализациони системи со системи за пречистување,  

- градби кои се во функција на заштита и промоција на природното наследство (информативни 
центри),  

- депонии за интерен отпад (градежен шут) и депонии за неопасен отпад,  

- рудници и градби за потребите на рудници, 

- автокампови и градби за потребите на автокампови,  

- објекти за складирање, третман и/или преработка на отпад,  

- меѓуградски автобуски станици,  

- зоолошки градини,  

- стадиони и спортски сали со капацитет под 10.000 гледачи,  

- системи за наводнување и одводнување 

- отворени спортски игралишта,  

- базени на ниво на теренот за јавна употреба,  

- јавни паркови,  

- јавни паркиралишта и  

- ски-лифтови 
  Овластениот градежен инспектор во рамките на своите надлежности има право да врши 
инспекциски надзор:  
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- во текот на изградбата на објектите по известување за почеток на градба од странка или по 
службена должност 
- при изградба на објект кога во него се врши пренамена на конструктивните елементи во поглед на 
нивната механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита, како и пренамена од станбен во 
деловен простор и обратно 
- спроведува едукација на лица или субјект каде што ќе утврди сторена неправилност. 
 Инспекцискиот надзор над градби од втора категорија ја врши еден овластен градежен 
инспектор  на цела територија на Општина Пробиштип. Инспекцискиот надзор претставува 
континуиран процес. 
Активности на овластен градежен инспектор:  

- Постапување по претставки поднесени од страна на правни и физички лица како и 
постапување по претходно добиени сознанија и по сопствена иницијатива (службена 
должност) 

- Водење на управни постапки 

- Контрола на постапката на издавање на одобренија за градење од страна на Општина 
Пробиштип 

- Прием на странки 
            За вршењето на инспекцискиот надзор Овластениот градежен инспектор води дневник и 
доставува годишен извештај за претходната година до Советот на Општината. 
Финансиски средства: 
 За спроведување на оваа Програма, потребни се финансиски средства за извршување на 
донесените извршни управни акти  (отстранување на објекти) како и за изработка на геодетски 
елаборати при утврдување на евентуални узурпации. Општината за извршените контроли 
изготвува квартални извештаи и ги објавува на веб-страницата. 
Начин на извршување на работите: 
 Годишната програма ќе и овозможи на Општина Пробиштип систематизирано спроведување 
на Законот за градење како и на Законот за инспекциски надзор.  
 Подеднакво важно ќе биде да се информираат и да се едуцираат граѓаните за нивните 
обврски од законските норми и придобивките кои ќе ги имаат од тоа на долг рок. 
Временски рокови за извршување на работите: 
 Периодот за реализација на оваа Програма е јануари-декември 2017 година. 
Образложение: 
 Со изготвување на оваа Програма за работа на Овластениот градежен  инспектор се 
предвидува преземање на мерки за спроведување на законските и подзаконските акти од областа 
на инспекциски надзор над градби од втора категорија. За спроведување на оваа Програма и за 
спроведување на законите во надлежност на Овластениот градежен инспектор, надзор врши еден 
овластен градежен инспектор. 
 

2. КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР И КОМУНАЛНИ РЕДАРИ 
2.1  КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР (1 извршител) 

  Работните активности на комуналниот инспектор во текот на 2017 година ќе се засноваат на 
вршење на инспекциски надзор над примената на следните законски и подзаконски акти:             

- Закон за јавната чистота („Службен весник на Република Македонија― бр.111/08, 64/09, 
88/10, 114/10, 130/10,  23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 80/15, 147/15 и 31/16) 

- Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија ― бр. 50/10, 162/10,  
157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15 и 53/16) 

- Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија ― бр. 124/15) 

- Закон за комунални дејности (,,Службен весник на Република Македонија ―  бр. 95/12, 
163/13, 42/14, 44/15, 147/15 и 31/16) 

- Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен 
весник на Република Македонија― бр.68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13, 10/15, 147/15 
и 31/16) 

- Закон за гробишта и погребални услуги („Службен весник на Република Македонија― бр. 
86/08, 156/10, 53/11, 38/12, 55/13, 163/13, 152/15 и 31/16 )  
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- Закон за домување („Службен весник на Република Македонија― бр.38/12, 55/13, 163/13, 
199/14, 54/15 и 31/16) 

- Закон за зеленило („Службен весник на Република Македонија‖ бр.71/16) 

- Одлука за комунален ред (,,Службен гласник на Општина Пробиштип―бр.46/12) 
 Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на законските и 
подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности. Од горенаведените законски и 
подзаконски акти произлегуват работите кои ги врши  комуналниот инспектор и тоа:  

- Проверува дали редовно се одржува јавната чистота на јавните површини од страна на  
јавното претпријатие или правното лице на кое му се доверени работите на одржувањето на 
јавната чистота 

- Проверува дали се чисти снегот 

-  Проверува дали се одржува јавната чистота на отворените простори на јавните објекти и на 
дворните површини на колективните и на индивидуалните објекти за домување 

- Проверува дали се обезбедени садови за фрлање на отпад во внатрешноста, односно 
ходниците на јавните објекти и во санитарните јазли 

- Проверува дали при одржување на јавни манифестации е отстранет отпадот 

- Врши инспекциски надзор над јавните комунални претпријатија основани од општината 

- Врши инспекциски надзор над одржувањето на водоснабдителните и канализационите 
системи во општината 

- Врши инспекциски надзор над работењето на операторот за погребални услуги 

- Ја контролира состојбата на зеленилото и на подигање и одржување на зелени површини 

- Водење на управни постапки 

- Прием на странки  
              За спроведување на оваа Програма и за спроведување на законите во надлежност на  
комуналниот инспектор, надзор врши еден комунален инспектор. 
             За извршените инспекциски надзори,  комуналниот инспектор  изготвува  месечни  и 
квартални извештаи кои ќе се доставуваат до раководителот на Одделението и ги објавува на веб-
страницата на Општина Пробиштип.         
 

2.2    КОМУНАЛЕН РЕДАР (1 извршител) 
 Работните активности на општинскиот комунален редар во текот на 2016 година ќе се 
засноваат на вршење на контроли над примена на следните законски прописи: 

- Закон за јавната чистота („Службен весник на Република Македонија― бр.111/08, 64/09, 88/10, 
114/10, 130/10,  23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15,  80/15, 147/15 и 31/16 ) 

 Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија ― бр.124/15) 

 Одлука за комунален ред (,,Службен гласник на Општина Пробиштип―бр.46/12) 
 
Од горенаведените закони и подзаконски акти произлегуваат работите кои ќе ги врши 

комуналниот редар во текот на 2017 година. 
         Контролата на одржувањето на јавната чистота во согласност со Законот за јавната чистота ја 
врши еден  комуналнен редар на целата територија на Општина Пробиштип. 

За извршените контроли, комуналниот редар во координација со комуналниот инспектор 
изготвува месечни извештаи кои се доставуваат до раководителот на Одделението и годишен 
извештај, вклучен во извештајот за работа на Одделението за инспекциски работи. 

Образложение: 
Со Програмата за работа на комунален редар се предвидува преземање на мерки за 

спроведување на законските и подзаконските акти од областа на јавната чистота  со цел да се  
подобрат  условите за живот на граѓаните на Општина Пробиштип.  

 
3.    ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА  ЖИВОТНА СРЕДИНА (1 извршител) 

Согласно Законот за животна средина (,,Службен весник на РМ― бр.53/05, 81/05; 24/07; 159/08; 
83/09; 48/10; 124/10; 51/11; 123/12; 93/13, 187/13, 42/14 , 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), заштитата на 
медиумите во животната средина (почва, вода и воздух) се постигнува преку преземање на мерки и 
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активности кои се однесуваат на заштитата од штетните влијанија утврдени со овој или посебните 
закони. 

 
Работните активности на Овластениот инспектор за животна средина во текот на 2017 година 

ќе се засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните законски и 
подзаконски акти:             

- Закон за животна средина („Службен весник на Република Македонија― бр. 53/05, 81/05,  
24/07, 159/08,  83/09,  48/10, 124/10, 51/11; 123/12; 93/13, 187/13,  42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 
39/16) 

- Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија ― бр. 50/10, 162/10, 
157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15 и 53/16 ) 

- Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија ― бр. 124/15) 

- Законот за заштита од бучавата во животната средина („Службен весник на Република 
Македонија ― бр.79/07, 124/10,  47/11 и 146/15) 

- Законот за управување со отпад („Службен весник на Република Македонија ― бр. 68/04, 
71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11,  123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 
192/15, 39/16 и 63/16) 

- Закон за амбиентен воздух („Службен весник на Република Македонија ― бр.100/12, 163/13, 
10/15 и 146/15) 

- Закон за пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија ― бр. 
161/09, 17/11,  47/11,  136/11, 6/12, 39/12, 123/12, 163/13, 146/15 и 39/16) 

- Закон за води („Службен весник на Република Македонија― бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 
51/11,  44/12,  23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16) 

- Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и 
електронска опрема („Службен весник на Република Македонија― бр.06/12 , 163/13, 146/15 и 
39/16) 

- Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори („Службен 
весник на Република Македонија― бр.140/10,  47/11, 148/11, 39/12,  163/13, 146/15 и 39/16) 

- Одлуки, уредби и правилници кои се донесени од страна на надлежните државни органи и 
локалната самоуправа 

Овластениот инспектор за животна средина тековно ќе реализира неопходни работни 
должности во согласност со добиените претставки од граѓани и други органи, како и по сопствено 
видување.  

              Покрај тековните активности, Oвластениот инспектор за животна средина ќе соработува со 
Министерството за животна средина и просторно планирање, како и со државните инспектори за 
животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање, како и со 
правни субјекти поточно овластени претпријатија за вршење на мерења кои се потребни за 
спроведување на законската регулатива. 
Предмет на контрола : 

- Редовна инспекциска контрола на инсталации кои подлежат на Б-интегрирана еколошка 
дозвола  за усогласување со оперативен план за реализација на предвидените мерки во 
Оперативниот план 

- Надзор  кај правни и физички лица кои подлежат на изработка на елаборат за заштита на 
животната средина 

- Изработка на план за инспекциски надзор по Закон за животна средина и го доставува до 
Министерството за животна средина (МЖСПП) 

- Изработка на годишен извештај за извршен инспекциски надзор (МЖСПП) 

- Изработка на месечен извештај за инспекциски надзор (Раководител) 

- Изработка на квартален извештај за инспекциски надзор (Раководител) 

- Изработка на шестомесечен извештај за инспекциски надзор за статистика 

- Постапување по претставки поднесени од страна на правни и физички лица како и 
постапување по претходно добиени сознанија и по сопствена иницијатива 

- Водење на управни постапки 

- Прием на странки 
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- Учество на семинари, обуки, работилници и предавања 
 

Образложение: 
             Инспекцијата за животна средина ја спроведува оваа Програма на целата територија на 
Општина Пробиштип со еден овластен инспектор за животна средина. 
             Со Програмата за работа на овластениот инспектор за животна средина се предвидува 
преземање мерки за спроведување на законите од областа на животната средина, за 
обезбедување на поквалитетна и здрава животна средина на целата територија на Општина 
Пробиштип. 

За инспекциските надзори, овластениот инспектор за животна средина изготвува  месечен  и 
квартален извештај кој го доставува до раководителот на Одделението и истиот се објавува на 
веб-страницата на Општина Пробиштип. 

 
4.   ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА (5 извршители) 

       Работните активности на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта во текот на 2017 
година ќе се засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните законски и 
подзаконски акти:    

- Закон за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија― бр. 68/04, 
127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, и 112/14, 
166/14, 44/15, 97/15 и 124/15, 129/15, 193/15, 37/16 и 71/16) 

- Закон за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија― бр.84/08, 52/09, 114/09, 
124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 
31/16, 71/16 и 163/16)    

-    Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија― бр. 50/10, 162/10, 
157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15 и 53/16) 

- Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија― бр.124/15) 
        Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на законските и 
подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности. 
        Од горенаведените законски и подзаконски акти произлегуват работите кои ги врши 
овластениот  инспектор за патен сообраќај и патишта во текот на 2017 година и тоа:  

- Врши инспекциски надзор над  авто такси превозот на патници,  линискиот превоз на 
патници и посебниот линиски превоз на патници на територијата на Општина Пробиштип  

- Врши инспекциски надзор над одржувањето и заштитата на јавните патишта  
- Водење на управни постапки 
- Прием на странки 

             За спроведување на оваа Програма и законите во надлежност на овластениот  инспектор 
за патен сообраќај и патишта, надзор вршат пет  овластени  инспектори за патен сообраќај и 
патишта кои имаат и други задачи и овластувања во Општина Пробиштип. 
             За извршените инспекциски надзори овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта 
изготвува  месечни и квартални извештаи кои  се доставуваат до раководителот на Одделението и  
се објавуваат на веб-страницата на Општина Пробиштип.       
 
5. ИНСПЕКТОР ЗА ДОМУВАЊЕ (1 извршител) 
       Работните активности на овластениот инспектор за домување во текот на 2017 година ќе се 
засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните законски и подзаконски 
акти:    

- Закон  за домување („Службен весник на Република Македонија― бр.38/12,  55/13, 163/13, 
199/14, 54/15 и 31/16) 

- Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија ― бр. 50/10, 162/10, 
157/11, 147/13, 33/15, 193/15 и 53/16) 

- Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија ― бр. 124/15) 
        Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на законските и 
подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности. 
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        Од горенаведените законски и подзаконски акти произлегуват работите кои ги врши 
овластениот  инспектор за домување во текот на 2017 година и тоа:  

- Врши инспекциски надзор над  станбени, станбено-деловни и деловно-станбени згради во 
насока на контрола на тоа дали управувањето се врши во согласност со одредбите на 
Законот за домување  

- Врши инспекциски надзор над почитувањето на  пропишаните норми и стандарди за 
домување  

- Врши инспекциски надзор над уреденувањето на  закупничките односи согласно со Законот 
за домување  

- Водење на управни постапки 
- Прием на странки 

             За спроведување на оваа Програма и законите во надлежност на овластениот  инспектор 
за домување надзор врши еден  овластени  инспектор за домување кој воедно е и комунален 
инспектор. 
             За извршените инспекциски надзори овластениот инспектор за домување изготвува  
месечни и квартални извештаи кои  се доставуваат до раководителот на Одделението и  се 
објавуваат на веб-страницата на Општина Пробиштип.       
  
6.ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ДАНОЦИ И ТАКСИ (2 извршители) 
       Работните активности на овластениот инспектор за даноци и такси во текот на 2017 година ќе 
се засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните законски и подзаконски 
акти:    
-  Закон за даноците од имот (Службен веник на РМ‖ бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 183/11,     
    54/12, 84/12, 17/13, 188/13 и 154/15) 
-  Законот за комунални такси  („Сл.весник на РМ‖ бр.61/04, 64/05, 92/07, 123/12 и 154/15) 

-  Закон за таксата за привремен престој  („Службен весник на РМ‖ бр.19/96 и 154/15) 
 
     Предвид ќе бидат земени и сите изменувања и дополнувања на законските и подзаконските 
акти, како и евентуални нови надлежности.  Од горенаведените законски и подзаконски акти 
произлегуваат работите кои ги врши овластениот инспектор за даноци и такси и тоа: 
 За данокот на имот: 
- Ги пријавува новите обврзници и за истите се  врши  проценка на имотот со кој се задолжува 

новиот даночен обврзник 
- Од настанатите промени во доградба и реконструкција се пријавуват нови репроценки односно 

се зголемува облогот на даночниот бврзник 
- Врши контрола на изготвениот облог и наплатата на истиот 
- Преку кварталните извештаи и завршната сметка се известува Советот за планираните и 

остварените приходи по основ на даноци од имот 
    За комуналнита такса за истакната фирма 
- Преку веб-страната на Централниот регистар ги следи сите промени со отворање и затворање 

на фирми и со работа на терен согласно Законот за комунални такси врши пријавување на 
нови обврзници за фирмарина 

- Се врши контрола на терен за новоотворените фирми и подружници 
- Ја следи наплатата на фирмарината во текот на годината 
- Преку кварталните извештаи и завршната сметка се известува Советот за планираните и 

остварени приходи по основ на фирмарина 
    За таксата за привремен престој 
- Се врши контрола на сместувачките капацитети преку книгата за гости колку ноќевања се 

остварени во претходниот месец и согласно Законот за таксата за привремен престој истите се 
должни до 15 во месецот за претходниот месец да ги уплатат средствата  од кое 80% се 
приход на Општината а 20% се приход на Република Македонија 

- Ја следи наплатата секој месец преку изводите од трезор 
- Преку кварталните извештаи и завршната сметка се известува Советот за остварени приходи 

по основ на таксата за привремен престој. 
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За комуналната такса за користење на просторот пред деловните простории за вршење на 
дејност  

- По Законот за комуналните такси (,,Сл.весник на РМ‖ бр.61/04, 64/05, 92/07, 123/12 и 154/15), 
според член 3 став 1 точка 3 се плаќаат комунални такси за користење на просторот пред 
деловните простории за вршење на дејност, а според член 7 обврската за плаќање на 
комуналната такса настанува во моментот на користење на правото, предметот или 
услугата за кое е пропишано плаќање такса. Правниот субјект пред почнување на користење 
на правото должен е да поднесе барање до општината за да може да добие одобрение за 
користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност 

- Се следи наплатата секој ден преку изводите добиени од трезор 
- Се врши контрола на правните субјекти на територијата на Општина Пробиштип и на лице 

место се утврдува фактичката состојба со изготвување на записник и задолжување на 
правниот субјект доколку користи а нема одобрение за користење на просторот пред 
деловниот објект за вршење на дејност 

- Преку кварталните извештаи и завршната сметка се извесува Советот за остварените 
приходи по основ на комуналната такса за користење на просторот пред деловните 
простории за вршење на дејност 

 
Средства и услови потребни за извршување на инспекциските контроли и реализација на 
Програмата 

 Одделението за инспекциски работи ќе ја спроведува оваа Програма на територијата 
на Општина Пробиштип со следните видови инспектори: 

- еден овластен градежен инспектор, кој воедно е и инспектор за патен сообраќај и 
патишта и раководител на Одделението за инспекциски работи 

-  еден комунален инспектор кој воедно е и овластен инспектор за домување  
-  еден овластен инспектор животна средина кој воедно е и инспектор за патен сообраќај 

и патишта  
-  пет инспектори за патен сообраќај и патишта, кои воедно имаат и други работни 

обврски и овластувања  
- Двајца инспектори за даноци и такси и  
- Еден комунален редар 
Напоменуваме дека  заради обемноста на работите и поефикасна контрола на теренот, областа 

на надзор за патен сообраќај и патишта ја покриваат паралелно овластениот градежен инспектор 
кој воедно е и раководител на Одделението за инспекциски работи, овластениот инспектор за 
животна средина, како и уште тројца останати инспектори со овластување за патен сообраќај и 
патишта. Во исто време, комуналниот инспектор е и овластен инспектор за домување. 

 
За спроведување на оваа Програма  потребни се материјално-технички средства и други 

услови и тоа:  
- Присуство на полиција (асистенција) во одредени случаи, кои се јавуваат на терен  
- Редовни обуки,  стручни советувања, семинари  
- Ангажирање на други стручни институции од областа на градежништвото, јавната 

чистота, комуналната дејност и заштита на животната средина 
             -     Опрема и службена облека  за инспекторите и комуналниот редар  
 
Периодот на реализација на оваа Програма е јануари-декември 2017 година. 
 
Број 26-1062/19                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 
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ПРЕДВИДЕНИ АКТИВНОСТИ МАТЕРИЈА ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ 

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА 

1)  Израбптка на анкетен прашалник 
за утврдуваое на пплпжбата на 
младите и нивните реални пптреби 
вп Општината. 

 

Хартија, принтање 

 

1000 денари 

2) Отвпрени денпви вп прганизација 
на Спвет на млади, лпкација 
Плпштад. 

Флаери, пенкала, 

хартија 

10 000 денари 

3) Хуманитарен настан: 
крвпдарителска акција, спбираое на 
средства за некпј млад, ппсета на 
старски дпм вп Општината, настан кпј 
ке се спрпведе вп спрабптка сп Црвен 
крст Прпбиштип. 

 

 

/ 

 

 

0 денари 

4) Организираое на фптп кпнкурс, 
дпделуваое на награда за најдпбрата 
фптпграфија. Тема пп избпр пд страна 
на спветпт на млади. 

 

Парична награда за 1 

место 

 

2000 денари 

5) Организираое на кампаоа впзи 
пдгпвпрнп, сп пптикнуваое на свеста 
кај впзачите. 

 

Флаери 

 

3000 денари 

6) Организираое на турнир вп мал 
фудбал. 

Доделување награда за 

1, 2 и 3 место 

10 000 денари 

7) Ликпвна и креативна рабптилница  
за деца сп ппсебни пптреби вп 
спрабптка сп уметник Прпфеспр пп 
ликпвнп. 

 

Хамер, бои, 

 

2000 денари 

8) Ппсета на најмалите вп Општината, 
израбптка на честитки пп ппвпд Нпва 
гпдина. 

Хамер, лепок, бои, 

ножици, 

3000 денари 

9) Пплу маратпн пд 5 км, вп 
спрабптка сп црвен крст пд 
Прпбиштип и МВР Прпбиштип. 
 
 

 

Вода, маички 

 

10 000 денари 

10)  Ппсета на градинки, пснпвни и 
средни училишта сп Дпктпр пп 
медицина за заппзнаваое на 
младите за навиките за здрав живпт 
и здрава исхрана. 

 

 

флаери 

 

 

3000 денари 

11) Кафе шема сп најмладите, 
разгпвпр сп младите, искажуваое на 
нивните пптреби. 

 

/ 

 

3000 денари 

12) Легпвец ленд / 30 000 денари 

 

Вкупно потребни средства:  77.000 денари  
 
Број 26-1062/20                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на 
Република Македонија бр.5/2002 ) и член 21 став 1 точка 42 од Статутот на Општина Пробиштип (Службен 
Галасник на Општина Пробиштип бр. 4/2005) , Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
15.11.2016 година, а на предлог на Градоначалникот на Општина Пробиштип  ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
За номинирање на проектен координатор  на проектот 

„Заедничка инвестиција во енергетска ефинаскост― 
Член 1 

 Даниела Петрушева-Андонова од Свети Николе се номинира за проектен  координатор на Проектот  
„Заедничка  инвестиција во енергетска ефикасност―  финансиран од Програмата за прекугранична соработка 
меѓу Бугарија и Македонија INNTERAK-IPA-2014-2020 со референтен бр. CB006.1.11.103  и Договор бр. РД-
02-29-235/27.10.16  склучен помеѓу Општина Рила како водечки партнер и Општина Пробиштип како партнер 
на проектот. 

Член 2 
Проектниот  координатор има за задача: 
-Редовна  Комуникација и координација со партнерте,  
-Распишување на тендери по PRAG, 
-Назначување на Комисија за Одлучување на тендери по PRRAG, 
-Потпишување на договори со избрана фирма, 
-Подготвување на редовни тримесечни финансиски и наративни извештаи,  
-Забразување на правилата на видливост во текот на реализација на проектот, 
-Запазување на роковите за реализација на проектот,  
-Потпишување на сите докуманти доколку има измена за истите 
Редова комуникација со фирмата избрана како изведувач на работите 
-Избор на надзор 
-Овластена за комуникација со JTS Кустендил Бугарија, 
-Овластена за комуникација со JTS Струмица Македонија 
-Овластена за комуникација со Ministry of Regional Development adn Public Works (MRDPW), 19-19 

SV.SV Kiril and Metodiy Street, Sofia 1202 1202, Bulstat 831661388, Directorate General  ,,Territorial cCooperation 
Menagement,,- Managing Autority for the Intterag-IPA CBC Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia 
Programme 2014-2020 with CCI Number:2014TC16I5CB006 (Programme), represented by mrs.Maria Duzova, 
Director General of Directorate General ,,Territorial Cooperation Management,, (DG TCM) and Head of Financial 
Management and Control Department at DG TMC, according to Order No РД-02-14-531/11.07.2016 of the Minister 
of Regional Development and Public Works , hereinafter referred to as Managing Authority (MA) . 

Член 3 
Данијела Петрушева Андонова се овластува како проектен координатор на проектот за званична и 

официјална комуникација со JTS Кустендил Бугарија и JTS Струмица Македонија Managing Authority (MA) со 
тел. бр. 0038978229909 и e-mail: dea@evrocentar.mk 

Член 4 
 За регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу Општина Пробиштип и проектниот  
координатор ќе се склучи посебен договор преку Авторска агенција.  Сите трошоци за ангажирање на 
проектниот координатор ќе бидат покриени со средства од проектот.  

Член 5 
 Одлуката стапува во сила со објавувањето во Службен Гласник на Општина Пробиштип . 
 
Број 26-1062/21-1                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на 
Република Македонија бр.5/2002 ) и член 21 став 1 точка 42 од Статутот на Општина Пробиштип (Службен 
Галасник на Општина Пробиштип бр. 4/2005) , Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
15.11.2016 година, а на предлог на Градоначалникот на Општина Пробиштип  ја донесе следната:  

ОДЛУКА 
За номинирање на сметководител на проектот 

,, Заедничка инвестиција во енергетска ефинаскост,, 
 

Член 1 
 Кристијан Бошков од Свети Николе се номинира за сметководител на Проектот  ,,Заедничка  
инвестиција во енергетска ефикасност,,   финансиран од Програмата за прекугранична соработка меѓу 
Бугарија и Македонија INNTERAK-IPA-2014-2020  со референтен бр. CB006.1.11.103  и Договор бр. РД-02-29-
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235/27.10.16  склучен помеѓу Општина Рила како водечки партнер и Општина Пробиштип како партнер на 
проектот. 

Член 2 
Сметководителот   има за задача: 
-Да асистира во редовна  Комуникација и координација со партнерите , 
-Да асистира во подготвување на редовни тримесечни финансиски извештаи,  
-Да асистира во запазување на правилата на видливост во текот на реализација на проектот, 
- Да асистира во запазување на роковите за реализација на проектот,  
- Да асистира во редова комуникација со фирмата избрана како изведувач на работите,  
-Работа со финансиски документи: фактури, налози, изводи, 
-Вршење на целокупна сметководствена евиденција на проектот,  
-Подготвување на завршна сметка на проектот. 

 
Член 3 

 За регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу Општина Пробиштип и сметководителот ќе се 
склучи посебен договор преку Авторска агенција. Сите трошоци за ангажирање на сметководителот ќе бидат 
покриени со средства од проектот. 

 
Член 4 

 Одлуката стапува во сила со објавувањето во Службен Гласник на Општина Пробиштип . 
 
Број 26-1062/21-2                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на 
Република Македонија бр.5/2002 ) и член 21 став 1 точка 42 од Статутот на Општина Пробиштип (Службен 
Галасник на Општина Пробиштип бр. 4/2005) , Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
15.11.2016 година, а на предлог на Градоначалникот на Општина Пробиштип  ја донесе следната:  
 

ОДЛУКА 
За номинирање на технички асистент на проектот 

,, Заедничка инвестиција во енергетска ефинаскост,, 
 

Член 1 
 Горана Андонова од Свети Николе се номинира за технички  асистент на Проектот  „Заедничка  
инвестиција во енергетска ефикасност― финансиран од Програмата за прекугранична соработка меѓу 
Бугарија и Македонија INNTERAK-IPA-2014-2020  со референтен бр. CB006.1.11.103  и Договор бр. РД-02-29-
235/27.10.16  склучен помеѓу Општина Рила како водечки партнер и Општина Пробиштип како партнер на 
проектот. 

 
Член 2 

Техничкиот асистент  има за задача: 
-Да асистира во редовна  Комуникација и координација со партните , 
-Да асистира во подготвување на редовни тримесечни  наративни извештаи,  
-Да асистира во запазување на правилата на видливост во текот на реализација на проектот, 
- Да асистира во запазување на роковите за реализација на проектот,  
- Да асистира во редова комуникација со фирмата избрана како изведувач на работите. 

 
Член 3 

 За регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу Општина Пробиштип и техничкиот асистент ќе 
се склучи посебен договор преку Авторска агенција. Сите трошоци за ангажирање на техничкиот асистент ќе 
бидат покриени со средства од проектот. 

 
Член 4 

 Одлуката стапува во сила со објавувањето во Службен Гласник на Општина Пробиштип.  
 
 
Број 26-1062/21-3                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.11.2016 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Пробиштип                               Ранко Давитков с.р. 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.52/2016   

 

стр.55 

 

Врз основа на член 18 од Законот за јавно здравје (Службен весник на РМ 22/2010 и 136/2011) и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002), Советот на општина Пробиштип, на седницата одржана на 15.11.2016 година ја донесе следната: 

 

Програма на Советот за јавно здравје  за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2017 
година 

Ред
бр. 

Општи Мерки Цел на активноста Насоки Извршители 
Времен

ска 
рамка 

Буџет 

 
 
 
 
 

1. 

 
 
 

-Обезбедување на 
безбедна вода за 
пиење и контрола 
на исправноста на 
водата и објектите 

за водоснабдување 

-детектирање на причинаната 
на загадувањето на водата 

-известување на 
потрошувачите  и давање 

соодветни препораки 
-прекинување или 
ограничување на 

испрачувањето на водата 
-поставување натпис ВОДАТА 

НЕ Е ЗА ПИЕЊЕ 
-спроведување мерки за 

одстранување на 
загадувањето 

-навремено известување на 
населението за прекин на 

вода 

 
 
 

-опис на 
водоснабдителни 

објекти 
-хлорирање и 
динамика на 

водата 
-анализа на водата 

 
 
 
 
 

ЈКП „Никола Карев 
Центри за јавно 

здравје 
 

 
 
 
 
 

2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
/ 
 

 
 

2. 

 
 

-Отстанување на 
отпадни води и 

друг тврд и течен 
отпад на начин кој 

ќе оневозможи 
загадување на 

човековата 
околина 

 
-заштита на населението и на 

животната средина со 
отстанување на отпадните 

води 
-собирање на комунален смет 

од домакинставата 
-превентивна заштита на 

вработените во ЈКП 

-начин и 
дистрибуција на 
отпадни води, 
тврдиот и течниот 
отпад 
-собирање и 
динамика на смет, 
дистрибуција на 
отпадни води, 
-задолжителна 
вакцинација 

 
 
 
 
 
 

ЈКП „Никола Карев 
 

 
 
 
 
 
 

2017 

 
 
 
 
 
 
/ 
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3. 

 
 

Обезбедување 
санитарно-
технички и 

хигиенски услови 
во јавни објекти и 
предучилишни и 

училишни установи 

 
-одржување на беспрекорни 

хигиенски услови 
-следење на здравствената 
состојба на вработените во 

јавните установи 
-следење на здравствената 

состојба на учениците 
-задолжителна превентивна 

дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација во 

предучилишните и 
училишните установи 

 
-број на детски 

градинки и 
училишта 

-капацитет на деца 
Број на вработени 

-формирање 
комисија за 
следење на 

заразни 
заболувања 

-правење досие за 
секое дете 
-вршење 

здравствени 
прегледи на 
вработените 
-соработка со 
здравен дом 
вакцинации 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЛС, училишта , 
детски градинки, 
центри за јавно 

здравје 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 

4. 

Обезбедување на 
превентивно-
промотивни 

активности за 
унапредување на 

здравјето на 
населението 

 
-Промоција и здравствена 
едукација на учениците и 
вработените за заразните 

болести 

- Соработка со 
Здравен дом и ЦЈЗ 
-одредување теми 

за едукативни 
предавања 

 
 

-ЛС, ЦЈЗ,НВО, 
училишта 

 
 
 

2017 

 
 
 
/ 
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5. 

 
 
 
 
 
 
 

Превентивна 
дезинсекција и 
дератизација 

 
 
 
 
 
 
 

Спречување на појава на 
штетници, носители на зарази 

-контрола на 
вектор 

преносливите 
болести со посебен 
акцент на комарци 

и крлежи 
-мапирање 

санација, чистење 
на терен и 

отворени канали, 
исушување на 
застојни води и 
бари, соодветно 
одложување на 

комунален и друг 
отпад 

 
 
 
 
 
 
 

ЛС,НВО, ЦЈЗ, 

 
 
 
 
 
 
 

2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.300.000,00 
 
 
 

6. 

Превентивна 
заштита на 

вработените во 
Општина 

Пробиштип 

Систематски преглед на 
вработените во ЕЛС 

Пробиштип 

Распишување на 
тендер за избор на 

релевантна 
установа за 
систематски 

преглед 

Здравствена 
установа 

2017 20.000,00 

 СЕ ВКУПНО: 1.320.000,00 

 
 Средствата за реализирање на програмата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Пробиштип. 
 
                    Број 26-1062/14                                                                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
                   15.11.2016 година                                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
                     Пробиштип                                                                                 Ранко Давитков с.р. 

 
Врз основа на член 413 од Законот за безбедност на сообраќајот на патишта (Службен весник 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11, 

114/12 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на 15.11.2016 година го донесе следниот:  
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АКЦИОНЕН ПЛАН  НА КОНКРЕТНИ АКТИВНОСТИ ШТО ЌЕ ГИ РЕАЛИЗИРА ОСБСП ЗА 2017 ГОДИНА 

 

1.  
 

 
Активности на планотна унапредување на сообраќајно воспитание и образование во предучилишните и 

училишните организации 
 

1.1. Предучилишни организации  

  
 

 
Активности Целна група Носител Индикатор Рок Буџет 

 
 
 

1.1.1  

Посета на Детската 
градинка и 
општинските 
училишта и 
запознавање на 
децата со 
најосновните поими 
во сообраќајот на 
патиштата - акција 
„Да ги заштитиме 
децата во 
сообраќајот― 

Дечињата од 
големите групи во 
Детската градинка и 
дечињата кои учат во 
прво одделение во 
општинските 
училишта 

ОСБСП Пробиштип 
Полициска станица 
Пробиштип 
Детска градинка „Гоце 
Делчев― и  
Општински основни 
училишта 
 

-Одржани средби 
со дечињата 

Март - април               
Септември 

 
 
 

/ 

 1.1.2.  

Организирање на 
ликовен натпревар 
„Сообраќајот околу 

нас― 
 

Дечињата од 
големите групи во 
Детската градинка и 
дечињата кои учат во 
прво одделение во 
општ. училишта 

ОСБСП ,Oпштина 
Пробиштип,  Детска 
градинка „Гоце Делчев― 
и Општински основни 
училишта 
 

- Одржан 
ликовен 
натпревар 

        Мај 1.000,00 

1.2  
Основни училишта 

 

  
 

 
Активности Целна група Носител Индикатор Рок Буџет 

 1.2.1.  
Спроведување на 
сообраќајно 
воспитна 

Ученици од двете 
основни училишта во 
Пробиштип и од 

ОСБСП ,Oпштина 
Пробиштип , 
Полициска станица 

Одржана 
манифестација 
„Детски 

Февруари - 
Април  

5.000,00 
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манифестација 
„Детски семафор― на 
училишно, 
регионално, 
државно ниво. 

подрачното основно 
училиште во Злетово 

Пробиштип  и 
Општински основни 
училишта 
 
 

семафор― 

 1.2.2.  

Организирање на 
стручни предавања 
од областа на 
безбедноста во 
сообраќајот 

Ученици од прво до 
девето  одделение во 
општинските основни 
училишта 

ОСБСП ,Oпштина 
Пробиштип ,  
Полициска станица 
Пробиштип  Општински 
основни училишта  и 
надлежна организација 
од областа на 
безбедноста во 
сообраќајот 
 
 

Одржани 
едукативни 
предавања по 
основните 
училишта 

Во текот на 
целата 
учебна 
година 

3.000,00 

 1.2.3.  

Организиарање на 
квиз натпревари со 

учениците преку 
училиштата 

Ученици од петто до 
девето одделение во 
општинските основни 

училишта 

 
 

ОСБСП ,Oпштина 
Пробиштип ,  

Полициска станица 
Пробиштип  Општински 

основни училишта 
 

Одржани квиз 
натпревари 

Ноември - 
Декември 

3,000,00 

 
1.3. Средни училишта 

 

  
 

 
 
 

Активности Целна група Носител Индикатор Рок Буџет 

 
 
 
 
 
 

1.3.1.  

Спроведување на 
сообраќајно 
воспитна 
манифестација 
„Сообраќајно 
техничка култура на 

Ученици од СОУ „Н.Н. 
Борче― 

ОСБСП ,Oпштина 
Пробиштип ,  
Полициска станица 
Пробиштип  Општински 
основни училишта   

Спроведена 
сообраќајно 
воспитна 
манифестација 

Април 5,000,00 
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 младите― на 
училишно, 
регионално, 
државно ниво. 

 1.3.2.  

Организирање на 
стручни предавања 
пред учениците во 
врска со 
безбедноста на 
сообраќајот, кои 
треба да бидат на 
повисоко ниво 

Ученици од СОУ „Н.Н. 
Борче― 

ОСБСП ,Oпштина 
Пробиштип ,  
Полициска станица 
Пробиштип  Општински 
основни училишта  и 
надлежна организација 
од областа на без. во 
сооб. 

Одржани стручни 
предавања 

Во текот на 
учебната 
година 

3,000,00 

 
 
 
 

1.3.3.  

 Дистрибуција на 
соодветен 
сообраќајно 
воспитен и 
пропаганден 
материјал, добиен 
од РСБСП 

Ученици од СОУ „Н.Н. 
Борче― 

 
 
 

ОСБСП ,Oпштина 
Пробиштип ,  

Полициска станица 
Пробиштип  Општински 

основни училишта 

Добиен и 
дистрибуиран 
материјал 

Во текот на 
учебната 
година 

/ 

2.  
Активности на планот на унапредување на сообраќајно воспитание и образование со останатите  

возрасни учесници во сообраќајот (возачи, пешаци, велосипедисти, возачи на запрежни возила и др.) 
 

   
 
 

Активности Целна група Носител Индикатор Рок 
 

 2.1.  

Спроведување на 
акција „Техничка 
исправност на 
возилата, гаранција 
за безбедно учество 
во сообраќајот― 

Возачи во општина 
Пробиштип 

ОСБСП ,Oпштина 
Пробиштип ,  
Полициска станица 
Пробиштип  Здружение 
на возачи 

Спроведена 
акција 

Во текот на 
годината 

/ 

 2.2.  

Акција за сузбивање 
на употреба на 
алкохол кај возачите 
под мотото  „Кога 

Возачи во општина 
Пробиштип 

 
 
ОСБСП ,Oпштина 
Пробиштип ,  

Спроведена 
акција 

Во текот на 
годината 

3,000,00 
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пиеш не вози - кога 
возиш не пиј― 

Полициска станица 
Пробиштип  Здружение 
на возачи, надлежна 
организација од 
областа на 
безбедноста во 
сообраќајот 

 2.3.  

Изготвување и 
растурање на 
сообраќајно - 
воспитен материјал 
на учесниците во 
сообраќајот 

Возачи во општина 
Пробиштип 

 
ОСБСП ,Oпштина 
Пробиштип ,  
Полициска станица 
Пробиштип   
 
 

Изготвен и 
дистрибуиран 
сообраќајно 
воспитен 
материјал 

Во текот на 
годината 

/ 

3. 
 
 Активности на планот на сообраќајно уредување 

 

  
 

 
Активности Целна група Носител Индикатор Рок Буџет 

 3.1.  

Покренување на 
постојани 
иницијативи пред 
надлежните служби 
во локалната 
самоуправа за  
нивно разрешување 
. 

 
 

Служби надлежни во 
Локална самоуправа 

 
 
ОСБСП ,Oпштина 
Пробиштип ,  
Полициска станица 
Пробиштип   

 
 
Решени 
проблематичните 
патишта, улици, 
раскрсници и т.н. 

 
 
 
Во текот на 
годината 

/ 
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 3.2.  

Покренување на 
иницијатива пред 
РСБСП за 
разрешување на 
проблеми од овој 
вид кои се во 
надлежност  на 
државните органи и 
државните јавни 
претпријатија 

РСБСП 

ОСБСП ,Oпштина 
Пробиштип ,  
Полициска станица 
Пробиштип   

Решени 
проблематичните 
патишта, улици, 
раскрсници и т.н. 
кои се во 
надлежност на 
државните 
органи и 
државните јавни 
претпријатија 

Во текот на 
годината 

/ 

 3.4.  

Директно барање - 
лобирање до 
Советот на 
општината за 
донесување на 
Одлуки за 
хоризонтална и 
вертикална 
сигнализација,  
особено околу 
училиштата во 
општината 

Совет на општина 
Пробиштип 

ОСБСП ,Oпштина 
Пробиштип ,  
Полициска станица 
Пробиштип   

Поставена 
хоризонтална и 
вертикална 
сигнализација 
околу 
општинските  
училишта. 

Во текот на 
годината 

/ 

4. 

 
 

Пропаганда и маркетинг 

 

  
 

 
Активности Целна група Носител Индикатор Рок Буџет 

 4.1.  

Медиумско 
покривање на сите 
настани, 
иницијативи и мерки 

Граѓаните на општина 
Пробиштип 

ОСБСП ,Oпштина 
Пробиштип ,  
Полициска станица 
Пробиштип   

Медиумски 
покриени 
активности на 
ОСБСП 

Во текот на 
годината 

/ 
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кои ги превзема и ги 
организира ОСБСП 

5. 

 
 

Соработка и содејство со други органи и организации при реализирање на програмата на Советот 

 

  
 

 
Активности Целна група Носител Индикатор Рок Буџет 

 

5.1.  За реализација на 
предвидените 

активности ОСБСП 
ќе соработува со 
сите релевантни 

институции во 
општина Пробиштип 

и во РМ 

РСБСП, Сообраќајна 
полиција, Основни 
судови, АМД, Авто 

школи, Здруженија на 
возачите, 

Предучилишни и 
училишни установи 

ОСБСП Реализираните 
активности 

Во текот на 
годината 

/ 

 

5.2.  ОСБСП - Пробиштип 
ќе ги реализира и 

сите кампањи кои ќе 
ги реализира 

РСБСП. 

 ОСБСП Реализираните 
активности 

Во текот на 
годината 

27.000,00 

   ВКУПНО СРЕДСТВА: 50,000,00 

 
 

За реализирање на зацртаните активности потребните финансиски средства ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Пробиштип. 
 
                   Број 26-1062/14                                                                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
                   15.11.2016 година                                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
                     Пробиштип                                                                                 Ранко Давитков с.р. 

 
 



KWh цена

Бр. на 

обврзн

ици

25 139,5 5592

50 279 589

100 558 4

150 837 2

1

2

1

1

2

СЕ ВКУПНО

За потрошена електрична енергија. 6.400.000,00

За тековно одржување на постојното улично осветлување

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа(Службен 

весник на РМ бр5/2002 и член 21 став1 точка 13 од Статутот на Општина 

Пробиштип(Службен гласник на Општина Пробиштип број 4/2005), Советот на општина 

Пробиштип на седницата одржана на 15.11.2016 година ја усвои следната: 

ТИПОВИ НА ОБВРТЗНИЦИ

ДомакинстваОбјекти на трговски 

друштва

Комунална такса за улично осветлување

Овие сретства се планират да се наменат према расходите планирани во две 

подпрограми:

Подпрограма ЈА-Изградба и реконструкција на јавно осветлување

Подпрограма ЈЗ-Одржување на улично осветлување

11.379.852,00

11.379.852,00

ден/месец

780.084,00

164.331,00

2.232,00

Други извори на финансирање 5.831.348,00

I. ПРИХОДИ

за месец

за година

10 KV-тни потрошувачи

35 KV-тни потрошувачи 1.674,00

948.321,00

вкупно
10.211.200,00

Подпрограма ЈЗ-Одржување на улично осветлување

вкупно
7.000.000,00

600.000,00

17.211.200,00

ПРОГРАМА                                                                                                                                                                          

за изградба и одржување на уличното осветлување во општина Пробиштип за 2017 година

За изградба и реконструкција на улично осветлување 10.211.200,00

Вкупно: 17.211.200,00

Подпрограма ЈА-Изградба и реконструкција на јавно осветлување

II.РАСХОДИ

    Реализацијата на оваа програма ќе се финансира од комуналната такса за 

улично осветлување и од други изворни приходи .

    На долнава табела е прикажан комплетен преглед на планирани средства по 

основ на комунална такса .



Р.

б

Улица бр ед.цена Вкупно

1 ул.Миро Барага во

должина од 1275м

(на делот од пат

кајаПлешенци до АМС)

36 73.000,00 2.628.000,00

ул.Миро Барага во

должина од 1250м

(на делот од Протекс

до Градот )

37 85.600,00 3.167.200,00

2 ул.Тодор Александров

на делот во

нас.Калниште со

должина од 207м

7 62.000,00 434.000,00

3 ул.Димитар Влахов на

делот во нас.Калниште

со должина од 316м

11 42.000,00 900.000,00

1.Према законот за комунални такси и список на обврзници за комунална такса 

доставен од ЕВН кој законски е обврзан за наплата на комуналната такса

Состојбата на приходите и расходите е утврдена врз основа на:

Нови сијалични места со 

енергетски ефикасно 

светило се комплет со 

метални столбови и 

спојни елементи

Нови сијалични места со 

енергетски ефикасно 

светило се комплет со 

метални столбови и 

спојни елементи

Опис

Нови сијалични места со 

енергетски ефикасно 

светило се комплет со 

метални столбови и 

спојни елементи и 

осветлуванје на песачка 

патека

Нови сијалични места со 

енергетски ефикасно 

светило се комплет со 

метални столбови и 

спојни елементи

ЈА-1 .За изградба и реконструкција на улично осветлување

 Планираните расходи за изградба и реконструкција на мрежа за уличното 

осветлување во Општина Пробиштип се дадени во следнава табела,

РАСХОДИ

ПРИХОДИ



4 Ул Древенска

2 38.000,00 76.000,00

5 Ул Добревска

2 38.000,00 76.000,00

6 Повеке месни заедници

по потреба

10 22.000,00 220.000,00

7 Повеќе месни заедници

по потреба

10 5.000,00 50.000,00

8 Мост во Злетово

5 22.000,00 110.000,00

9 Осветлување на градски

плоштад во Пробиштип

пауш 2.000.000,00

Украсување

пауш 350.000,00

10 Проектирање и ревизија

на проекти за улично

осветлување

пауш 200.000,00

10.211.200,00

нови сијалични места 

комплет со дрвен столб, 

кабел и светило со 

енергетско ефикасени 

светилки

Нови сијалични места со 

енергетски ефикасно 

светило се комплет со 

метални столбови и 

спојни елементи

Нови сијалични места на 

постојни столбови со 

инсталирана мрежа

Осветлување на мостот со 

декоративни канделабри и 

енергетско ефикасни 

светилки

вкупно:

Нови сијалични места со 

енергетски ефикасно 

светило, се комплет со 

метални столбови и 

спојни елементи



250.000,00

вкупно материјали со ДДВМатеријал за тековно одржување 

ВКУПНО 600.000,00

200.000,00

150.000,00

Промена на  сијалици од 

сите типови

Промена на сите предспојни 

уреди од сите типови

Промена на опрема во командно 

мерни ормари

ПРОБИШТИП         Ранко Давитков

 ЈЗ-Одржување на јавно осветлување

1. За потрошена електрична енергија.

    Према проценки од предходни години и постојна мрежа за ул.осветлување. 

 2.Тековно одржување на постојното улично осветлување

     Тековното одржување се однесува на:

  -Интервентно одржување по потреба при појава на дефект во поголем размер. 

  -Редовно одржување со следнава динамика:

  а)Во градот Пробиштип поради поголемата обемност на градот редовното одржување ќе 

се подели по населби и тоа:

   -Централното гратско подрачје-шест пати во годината.

   -Село Пробиштип-четири пати во годината.

   -Населба Камењар и сКалниште- четири пати во годината.

   -Лиса Гара- четири пати во годината.

  Б)Во населените места (селата) трипати во годината и тоа пред селските слави, за 

секое село посебно, и   двапати по  четири месеци следствено.

  В)Во Злетово четири пати во годината.

Доколку има можност, поправка на уличното ке се врши и по пријава од лица.

-Под редовно одржување се подразбира, вршење редовна контрола и санација на 

констатирани дефекти .

Напомена:

   -Временските термини ќе се усогласат према условите и потребите, во консултација 

со EВН-Кочани.

 За  тековното одржување се планирани следниве расходи:

Број 26-1062/10               СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

15.11.2016 година          ПРЕТСЕДАТЕЛ


