СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
________________________________________________________________________________________________

Број 55/2017

Пробиштип 01.03.2017 година

Излегува по потреба

________________________________________________________________________________________________

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на
РМ бр.5/2005) и член 38, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина
Пробиштип бр.4/2005), Градоначалникот на општина Пробиштип го донесе следното:

РЕШЕНИЕ
За објавување на актите на Советот на општина Пробиштип
I. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.55
одржана на ден 28.02.2017 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа:
1. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина
Пробиштип за 2017 година бр.26-181/3;
2. Одлука за дополнување на Програмата за одржување на хигиената на јавните сообраќајни
површини во општина Пробиштип за 2017 година бр.26-181/4;
3. Одлука за давање на согласност на Правилникот за утврдување на редот, работното време и
обезбедувањето мир на гробиштата бр.26-1815/5;
4. Одлука за потребата од прогласување на Црната дудинка како природна реткост и усвојување
на Елаборатот за валоризација на природната реткост – Црна дудинка во Лесново бр.26-181/6;
5. Одлука за потребата од прогласување на Вулканските бомби како природна реткост и
усвојување на Елаборатот за валоризација на природната реткост – Вулкански бомби во
Неокази бр.26-181/7;
6. Одлука за спроведување на ревизија на Локалниот еколошки акционен план на општина
Пробиштип (2009-2015) бр.26-181/8;
7. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска
документација за издавање на урбанистичка согласност за Владислав Серафимовски бр.26181/9-1;
8. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска
документација за издавање на урбанистичка согласност за Владо Соколов бр.26-181/9-2;
9. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска
документација за издавање на урбанистичка согласност за МПЦ Брегалничка Епархија бр.26181/9-3;
10. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска
документација за издавање на урбанистичка согласност за Орце Кузманов бр.26-181/9-4;
11. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска
документација за издавање на урбанистичка согласност за Румен Ангеловски бр.26-181/9-5;
12. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска
документација за издавање на урбанистичка согласност за Саве Ампев бр.26-181/9-6;
13. Акционен план за извршување на јавни работи во општина Пробиштип за 2017 година бр.26181/10;
14. Одлука за проширување на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година
бр.26-181/11;
1. Одлука за проширување на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година бр.26181/12.
II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на
општина Пробиштип.
Број 08-181/14
01.03.2017 година
ПРОБИШТИП

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Тони Тоневски с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.55/2017
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од законот за локална самоуправа (“Службен весник на
РМ“ бр. 5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ“ бр, 61/2004; 96/2004; 67/2007; 156/2009; 47/2011 и 192/2015) и член 94 од
Статутот на општина Пробиштип (“Службен гласник на општина Пробиштип“ бр. 4/2005, 25/2014 и
29/2015), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 28.02.2017 година, ја
донесе следната:
ОДЛУКА
За изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина
Пробиштип за 2017година
Член 1
Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот
на општина Пробиштип за 2017 година бр.26-1254/4 од 30.12.2016 година објавена во Службен
гласник на општина Пробиштип бр.53/2016 и тоа:
Во членот 12 последната реченица се менува и гласи: „Основица за исплата на плата
изнесува 26.755 денари“
Во членот 17, став 3 зборовите „согласно Законот за извршување на Буџетот на РМ за 2017
година“ се заменува и гласи „30.000,00 денари“
Во членот 17, став 4 зборовите „согласно Законот за извршување на Буџетот на РМ за 2017
година“ се заменува и гласи „15.000,00 денари“
Член 2
Одлуката стапува во сила со објавувањето во Службен Гласник на Општина Пробиштип.
Број 26-181/3
28.02.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

ПРОГРАМА
за дополнување на Програмата за одржување на хигиена на
јавните сообраќајни површини во општина Пробиштипза 2017 година
Со оваа Програма се врши дополнување на Програмата за одржување на хигиена на
јавните сообраќајни површини во општина Пробиштип за 2017 година бр.26-1062/8 од 15.11.2016
година, објавена во Службен гласник на општина Пробиштип бр.52/2016 година.
Се додава нова точка 3 која гласи: „Чистење на јавни површини од снег и мраз во зимски
услови“
Чистењето на јавните површини од снег и мраз во зимски услови ќе се врши по следниот
приоритет :
1. Градски Плоштад „Свети Гаврил Лесновски“ во Пробишти
2. Улица „Јордан Стојанов“ од спој со улица „Миро Барага“ до спој со улица „Славко Баев“
3. Улица „Јаким Стојковски“ од раскрсница, до спој со улица „Нада Михајлова“
4. Улица „Цветко Тонев“
5. Улица и паркиралиште пред Централно кооперативна банка
6. Улица „Гоце Делчев“
7. Улица „Христијан Тодоровски Карпош“
8. Улица „Тодор Александров“ на потегот од спој со улица „Миро Барага“ до ООУ „Никола
Карев“
9. Улица „Миро Барага“ од автобуска станица, до спој со улица „Даме Груев“
10. Улица „Македонија“ во Злетово - од „Десетски гумна“ до автобуската станица
11. Улица „Јане Сандански“ во Злетово до ПОУ „Кирил и Методиј“ во Злетово
12. Плоштад „Славко Абазов“ во Злетово
13. Улица „Црн Врв“
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Точките 3 и 4 стануваат 4 и 5.
Програмата за дополнување на Програмата за одржување на хигиена на јавните
сообраќајни површини во општина Пробиштип за 2017 година стапува во сила со објавувањето во
Службен гласник на Општина Пробиштип.
Број 26-181/4
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
28.02.2017 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ПРОБИШТИП
Ранко Давитков с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 6 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник
на РМ бр.5/2002), член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник
на општина Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 17 став 1 алинеја 11 од Законот за гробишта
и погребални услуги (Службен весник на РМ бр.86/08, 156/10, 53/11 и 163/13) Советот на општина
Пробиштип на седницата одржана на ден 28.02.2017 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за давање Согласност на Правилникот за утврдување на редот, работното време и
обезбедувањето на мир на гробиштата
Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилникот за утврдување на редот, работното време и
обезбедувањето на мир на гробиштата, усвоен на УО со бр.01-303/1 од 27.04.2016 година.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука за давање Согласност е Правилникот за утврдување на
редот, работното време и обезбедувањето на мир на гробиштата бр.02-303/1 од 27.04.2016 година.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на Општина
Пробиштип.
Број 26-181/5
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
28.02.2017 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ПРОБИШТИП
Ранко Давитков с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник
на Република Македонија бр.5/2002), член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип
(Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 94, став 1 од Закон за заштита на
природата (Службен весник на Република Македонија бр.67/2004; 14/2006; 84/2007; 35/2010;
47/2011; 148/2011; 59/2012; 13/2013; 163/2013; 41/2014; 146/2015; 39/2016 и 63/2016), Советот на
општина Пробиштип на седница одржана на ден 28.02.2017 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за потребата од прогласување на Црната дудинка како природна реткост и усвојување на
Елаборатот за валоризација на природната реткост
Црна дудинка - Лесново
Член 1
Се утврдува потребата од прогласување на Црната дудинка во село Лесново, Општина
Пробиштип како природна реткост.
Член 2
Се усвојува изготвениот Елаборат за валоризација на природната реткост Црна дудинка Лесново, во кој е идентификувана Црната дудинка како природна реткост.
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Член 3
Одлуката заедно со Елаборатот да се достават до Секторот за природа при Министерството
за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, за отпочнување на
постапката за прогласување на природна реткост.
Член 4
Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.
Број 26-181/6
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
28.02.2017 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ПРОБИШТИП
Ранко Давитков с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник
на Република Македонија бр.5/2002), член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип
(Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 94, став 1 од Закон за заштита на
природата (Службен весник на Република Македонија бр.67/2004; 14/2006; 84/2007; 35/2010;
47/2011; 148/2011; 59/2012; 13/2013; 163/2013; 41/2014; 146/2015; 39/2016 и 63/2016), Советот на
општина Пробиштип на седница одржана на ден 28.02.2017 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за потребата од прогласување на Вулканските бомби како природна реткост и усвојување на
Елаборатот за валоризација на природната реткост
Вулкански бомби - Неокази
Член 1
Се утврдува потребата од прогласување на Вулканските бомби во село Неокази, општина
Пробиштип како природна реткост.
Член 2
Се усвојува изготвениот Елаборат за валоризација на природната реткост Вулкански бомби
- Неокази, во кој се идентификувана Вулканските бомби како природна реткост.
Член 3
Одлуката заедно со Елаборатот да се достават до Секторот за природа при Министерството
за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, за отпочнување на
постапката за прогласување на природна реткост.
Член 4
Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.
Број 26-181/7
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
28.02.2017 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ПРОБИШТИП
Ранко Давитков с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на
Република Македонија бр.5/2002), член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип
(Службен Гласник на Општина Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 60, став 2 и став 4 од Законот
за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005; 81/2005; 24/2007;
159/2008; 83/2009; 48/2010; 124/2010; 51/2011; 123/2012; 93/2013; 187/2013; 42/2014; 44/2015; 129/2015;
192/2015 и 39/2016), Советот на општина Пробиштип на седницата одржна на ден 28.02.2017 ја донесе
следната:
ОДЛУКА
за спроведување на ревизија на Локалниот еколошки акционен плана на
општина Пробиштип (2009-2015)
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Член 1
Се врши ревизија на Локалниот еколошки акционен план на општина Пробиштип со плански
период 2009-2015 година.
Член 2
Ревизија ќе ја врши Локален комитет кој ќе има за задача да изврши ревизија на Локалниот
еколошки акционен план 2009-2015 година доставување на извештај за имплементираните проекти и со
предлог за дополнување со нови проекти согласно новонастанатите услови.
Член 3
За локален координатор се именува Тони Геров - соработник за животна средина во општина
Пробиштип и заменик локален координатор Наташа Смилкова - соработник за НВО во општина
Пробиштип
За членови во Локалниот комитет се именуваат:
- Ирена Бошковска - раководител на одделение за ЛЕР и заштита на животната средина во
општина Пробиштип,
- Живка Михајлова - раководител на одделението за инспекциски работи во општина
Пробиштип,
- Давна Стојанова - овластен инспектор за животна сртедина во општина Пробиштип,
- Александар Михајловски - професор по природни науки во ООУ „Браќа Миладиновци“ Пробиштип,
- Светлана Станојковска - дипломиран професор по биологија, претставник од невладин
сектор,
- Николчо Колев - претставник од невладин сектор,
- Љупчо Горгиевски - претставник од невладин сектор.
Член 4
Координаторот и локалниот комитет ревизијата со дополнувањето на акциониот план треба да
го спроведат согласно Методологијата за изработка на локални акциони планови за животната средина
и да ја достават до Советот на општина Пробиштип.
Член 5
Рокот за ревизија и дополнување на акциониот план ќе биде 4 месеци од денот на донесувањето
на одлуката.
Член 6
Одлуката стапува во сила со објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-181/8
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
28.02.2017 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ПРОБИШТИП
Ранко Давитков с.р
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти
(„Сл.весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и
217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип”
бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип, на седницата на Совет одржана на 28.02.2017 година,
ја усвои следната:
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација
за издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска
документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4
времено сместување (викенд куќа) изграден на КП.бр.717, м.в. Село, КО Шталковица ,
Општина Пробиштип, изграден од страна на Владислав Серафимовски со адреса на живеење
на ул.,,Глигор Прличев,, бр.16 од с.Злетово, Општина Пробиштип.

стр.5

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.55/2017
Член 2
Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од
планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден
објектот е во сопственост на лицето Владислав Серафимовски.
Член 3
Се утврдува дека во
идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши
проширување
на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска
документација ќе биде со намена А4-домување-времено сместување во викенд куќа.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Пробиштип.
Број 26-181/9-1
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
28.02.2017 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ПРОБИШТИП
Ранко Давитков с.р
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти
(„Сл.весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и
217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип”
бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип, на седницата на Совет одржана на 28.02.2017 година,
ја усвои следната:
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација
за издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска
документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4
времено сместување (помошен објект) изграден на КП.бр.3374 , м.в. Црвило, КО Пробиштип ,
Општина Пробиштип, изграден од страна на Владо Соколов со адреса на живеење на ул.,,Даме
Груев,, бр.5 од Пробиштип.
Член 2
Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од
планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден
објектот е во сопственост на лицата Бранко Соколовски и Стојчо Салтиров од Пробиштип.
Член 3
Се утврдува дека во
идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши
проширување
на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска
документација ќе биде со намена А4-домување-помошен објект.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Пробиштип.
Број 26-181/9-2
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
28.02.2017 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ПРОБИШТИП
Ранко Давитков с.р
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти
(„Сл.весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и
217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип”
бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип, на седницата на Совет одржана на 28.02.2017 година,
ја усвои следната:
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ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација
за издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска
документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена В5Верски институции (конаци со тераса и помошен објект) изграден на КП.бр.625/1 и 626/1 ,
м.в. Марена, КО Злетово , Општина Пробиштип, изграден од страна на МПЦ Брегалничка
Епархија со адреса на ул.,,Тошо Арсов,, б.б. од Штип.
Член 2
Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од
планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден
објектот е во сопственост на лицата Славица Димитрова, Иванчо Димитров, Благородна
Петруќевска, Александар Димитровски и Дафинка Бундалевска сите од Скопје и Република
Македонија.
Член 3
Се утврдува дека во
идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши
проширување
на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска
документација ќе биде со намена В5-Верски институции.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Пробиштип.
Број 26-181/9-3
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
28.02.2017 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ПРОБИШТИП
Ранко Давитков с.р
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти
(„Сл.весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и
217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип”
бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип, на седницата на Совет одржана на 28.02.2017 година,
ја усвои следната:
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација
за издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска
документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4
времено сместување (викенд куќа) изграден на КП.бр.1976/10 , м.в. Леговец, КО Древено ,
Општина Пробиштип, изграден од страна на Орце Кузманов со адреса на живеење на ул.,,11-ти
Октомври,, бр.25/20 од Пробиштип.
Член 2
Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од
планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден
објектот е во сопственост на лицата Орце Кузманов, Ратко Апостолов и Димче Алексов сите
од Пробиштип.
Член 3
Се утврдува дека во
идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши
проширување
на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска
документација ќе биде со намена А4-домување-времено сместување во викенд куќа.
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Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Пробиштип.
Број 26-181/9-4
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
28.02.2017 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ПРОБИШТИП
Ранко Давитков с.р
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти
(„Сл.весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и
217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип”
бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип, на седницата на Совет одржана на 28.02.2017 година,
ја усвои следната:
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација
за издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска
документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4
времено сместување (викенд куќа) изграден на КП.бр.3257/1 , м.в. Грамада, КО Пробиштип ,
Општина Пробиштип, изграден од страна на Румен Ангеловски со адреса на живеење на
ул.,,Јордан Стојанов,, бр.24 од Пробиштип.
Член 2
Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од
планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден
објектот е во сопственост на лицето Румен Ангеловски.
Член 3
Се утврдува дека во
идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши
проширување
на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска
документација ќе биде со намена А4-домување-времено сместување во викенд куќа.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Пробиштип.
Број 26-181/9-5
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
28.02.2017 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ПРОБИШТИП
Ранко Давитков с.р
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти
(„Сл.весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и
217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип”
бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип, на седницата на Совет одржана на 28.02.2017 година,
ја усвои следната:
ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација
за издавање на урбанистичка согласност
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска
документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена А4
времено сместување (викенд куќа) изграден на КП.бр.2206 , м.в. Рамниште, КО Кундино ,
Општина Пробиштип, изграден од страна на Саве Ампев со адреса на живеење на ул.,,11-ти
Октомври,, бр.21/5 од Пробиштип.
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Член 2
Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од
планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден
објектот е во сопственост на лицата Саве Ампев од Пробиштип.
Член 3
Се утврдува дека во
идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши
проширување
на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска
документација ќе биде со намена А4-домување-помошен објект.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Пробиштип.
Број 26-181/9-6
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
28.02.2017 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ПРОБИШТИП
Ранко Давитков с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен
Весник на општина Пробиштип бр. 4/2002) и член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина
Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 83 и 84 од
Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (Службен Весник на РМ
бр.37/1997; 25/2000; 101/2000; 50/2001; 25/2003; 37/2004; 4/2005; 50/2006; 29/2007; 102/2008;
161/2008; 50/2010; 88/2010; 51/2011; 11/2012; 80/2012; 114/2012; 39/2014; 44/2014; 113/2014;
56/2015; 129/2015; 147/2015 и 154/2015), Советот на општина Пробиштип на седницата што се
одржа на ден 28.02.2017 година го донесе следниот:
АКЦИОНЕН ПЛАН
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ
во Општина Пробиштип за 2017 година
Со цел извршување на работи за одржување и заштита на животната средина и природата,
како и одржување на јавната инфраструктура и локалните патишта и улици на територијата на
општина Пробиштип се планира чистење на банкини, патни канали, патниот појас на локалната
патна мрежа во општина Пробиштип, кастрење на вегетација и чистење на наноси од земја и песок.
Напред наведените работи се од јавен интерес за граѓаните од општината, заради што се
планира нивно извршување со времено ангажирање на работници согласно член 84 од Законот за
вработување и осигурување во случај на невработеност.
Јавни работи ќе се изведуваат на следните локални патишта и улици:
1. Локален пат Пробиштип – Ратавица - Злетово
2. Локален пат Злетово – с.Лесново
3. Локален пат Пробиштип - с.Добрево - с.Древено
4.Локален пат Пробиштип - с.Плешенци – с.Горни и с.Долни Стубол – с.Стрисовци
5. Локален пат Стрмош - Дренак
6. Локален пат Пробиштип - с.Марчино
7. Патен правец Злетово - с.Турско Рудари - с.Шталковица
9. улица „Миро Барага“
10. Локален пат - с.Лезово - с.Трооло
11. Пешачки патеки во градот Пробиштип
12. Фудбалски и тениски терени во Пробиштип
Како партнер учесник во реализацијата на планот за извршување на јавни работи на
територијата на општина Пробиштип за 2017 година ќе биде ЈКП „Никола Карев” – Пробиштип, кој
ќе придонесе со опрема и механизација за извршување на јавните работи.
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За извршување на наведените програмски активности ќе бидат ангажирани 20 лица со
скратено работно време, за период од 9 месеци. Ангажираните лица ќе бидат невработени лица
евидентирани во Агенцијата за вработување кои ќе бидат избрани врз основа на јавен оглас.
Општина Пробиштип како организаторот на јавни работи од буџетот на општината ќе ги
финансира сите трошоци за извршување на јавните работи, а кои се однесуваат на алат и опрема,
ситен потрошен материјал и надоместок за извршување на јавните работи.
Финанасиски средства потребни за реализација на планот се:
1. 20 лица х 9 месеци х 6.000 денари надоместок/месец
= 1.080.000,00 денари
2. 20 лица х 9 месеци х 667 денари персонален данок/месец = 120.060,00 денари
3. 20 лица х 9 месеци х 633 денари осигурување во случај
на несреќа при работа и професионално
заболување/месец
= 113.940,00 денари
4. Трошоци за набавка на алат и опрема (лопати, копачи,
колички, заштитни ракавици, елеци и сл.)
= 30.000,00 денари
5. Вкупно потребни средства за реализација на планот
= 1.344.000,00 денари
Акциониот план за извршување на јавни работи на територијата на општина Пробиштип за 2017
година стапуава во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина
Пробиштип.
Број 26-181/10
28.02.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од
Законот за Буџетите (Сл.Весник на РМ бр.64/2005,2008) Советот на Општина Пробиштип на 55-та седница одржана на 28.02.2017
година, донесе

O
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A

Za pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina PROBI[TIP
Za 2017 godina
^len 1
So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tinaPROBI[TIP
za 2017 godina, na sledniot na~in :
Potprograma
Potstavka

SAMOFINAN.

DOTACII

DONACII

KREDITI

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potastavki :
K10 BIBLIOTEKARSTVO
741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni
K20 MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST
741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni
K30 MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST
741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE
741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni
N20 SREDNO OBRAZOVANIE
741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni
V10 DETSKI GRADINKI
741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni

0

16.603

0

0

0

247.949

0

0

0

7.763

0

0

0

10.804.762

0

0

0

1.244.491

0

0

0

3.055

0

0

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci

5.000

0

0

425990 Drugi dogovorni uslugi

6.603

0

0

426990 Drugi operativni rashodi

5.000

0

0

421110 Elektri~na energija

80.000

0

0

421120 Vodovod i kanalizacija

20.000

0

0

423110 Kancelariski materijali

10.000

0

0

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci

20.000

0

0

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena

10.000

0

0

423810 Siten inventar

40.000

0

0

425990 Drugi dogovorni uslugi

50.000

0

0

426990 Drugi operativni rashodi

17.949

0

0

7.763

0

0

100.000

0

0

i se raspreduvaat na slednite rashodni potastavki :
K10

K20

K30

BIBLIOTEKARSTVO

MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST

MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST

426990 Drugi operativni rashodi
N10

OSNOVNO OBRAZOVANIE

421110 Elektri~na energija
421320 Telefon i telefaks

50.000

0

0

150.000

0

0

423320 Obuvki

32.000

0

0

423610 Nastavno-obrazovni pomagala

38.000

0

0

423310 Uniformi

423620 U~ili{ni materijali

20.000

0

0

424210 Odr`uvawe na zgradi

827.267

0

0

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska
oprema

50.000

0

0

425990 Drugi dogovorni uslugi

50.000

0

0

426410 Objavuvawe na oglasi

40.000

0

0

426990 Drugi operativni rashodi

30.000

0

0

464990 Drugi transferi

20.000

0

0

9.397.495

0

0

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti
N20

SREDNO OBRAZOVANIE

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

30.000

0

0

421110 Elektri~na energija

250.000

0

0

421120 Vodovod i kanalizacija

100.000

0

0

423620 U~ili{ni materijali

25.000

0

0

424210 Odr`uvawe na zgradi

539.491

0

0

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska
oprema

50.000

0

0

425990 Drugi dogovorni uslugi

50.000

0

0

426210 Rashodi za reprezentacija

30.000

0

0

426410 Objavuvawe na oglasi

20.000

0

0

100.000

0

0

50.000

0

0

3.055

0

0

12.324.623

0

0

426990 Drugi operativni rashodi
464990 Drugi transferi
V10

DETSKI GRADINKI

421240 Te~ni goriva
0

Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na Op{tina Probi{tip i stanuva sostaven del na
Buxetot na op{tinata.

Br. 26-181/11

Pretsedatel na Sovetot na
Op{tinata
Ranko Davitkov

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од
Законот за Буџетите (Сл.Весник на РМ бр.64/2005,2008) Советот на Општина Пробиштип на 55-та седница одржана на 28.02.2017
година, донесе

O

D

L

U

K

A

Za pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina PROBI[TIP
Za 2017 godina
^len 1
So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tinaPROBI[TIP
za 2017 godina, na sledniot na~in :
Potprograma
Potstavka

SAMOFINAN.

DOTACII

DONACII

KREDITI

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potastavki :
742114 Prihodi od evropskata unija
742115 Prihodi od evropskite dr`avi

0
0

0
0

20.000
11.700

0
0

0

20.000

0

0

11.700

0

0

31.700

0

i se raspreduvaat na slednite rashodni potastavki :
EA0

KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema
G10

PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ

421440 Transport na lu|e
0

Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na Op{tina Probi{tip i stanuva sostaven del na
Buxetot na op{tinata.

Br. 26-181/12

Pretsedatel na Sovetot na
Op{tinata
Ranko Davitkov

