
     

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

________________________________________________________________________________________________ 

Број 56/2017          Пробиштип  16.03.2017 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: 

 
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.56 
одржана на ден 15.03.2017 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 
1. Заклучок за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 

патиштата на подрачјето на општина Пробиштип во текот на 2016 година бр.26-239/3; 
2. Одлука за усвојување на Годишната сметка на Буџетот на општина Пробиштип и финансиските 

извештаи за 2016 година бр.26-239/4; 
3. План за вработување во општина Пробиштип за 2017 година бр.26-239/5; 
4. Одлука за отстапување на недвижен имот на стопанисување на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип 

бр.26-239/6; 
5.  Одлука за отстапување на недвижен имот во сопственост на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип 

бр.26-239/7; 
6. Одлука за продажба на недвижен имот во сопственост на општина Пробиштип бр.26-239/8; 
7. Одлука за давање на недвижна ствар на времено користење без надоместок бр.26-239/9; 
8. Заклучок за усвојување на Елаборатот и Збирниот Извештај за проценката на настанати штети од 

ниски температури со појава на мраз на подрачјето на општина Пробиштип за 26.04.2016 година 
бр.26-239/10-1; 

9. Заклучок за усвојување на Елаборатот и Збирниот Извештај за проценката на настанати штети од 
ниски температури со појава на мраз на подрачјето на општина Пробиштип за 08.01.2017 година 
бр.26-239/10-2; 

10. Одлука за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ 
„Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 2016 година бр.26-239/11; 

11. Одлука за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ 
„Никола Карев“ од Пробиштип за 2016 година бр.26-239/12; 

12. Согласност за Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности од 
ООУ „Никола Карев“ – Пробиштип бр.26-239/13; 

13. Одлука за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ 
„Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2016 година бр.26-239/14; 

14. Одлука за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈОУ ДГ 
„Гоце Делчев“ од Пробиштип за 2016 година бр.26-239/15; 

15. Одлука за усвојување на Извештајот за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ – Пробиштип 
за 2016 година бр.26-239/16; 

16. Одлука за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на ОУ Дом на култура 
„Злетовски рудар“ – Пробиштип за 2016 година бр.26-239/17; 

17. Одлука за давање на согласност на Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип за 
2016 година бр.26-239/18; 

1. Одлука за давање на согласност на Финансовиот извештај со Завршна сметка на ЈКП „Никола Карев“ 
– Пробиштип за периодот од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година бр.26-239/19. 

 

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

општина Пробиштип. 

 

   Број 08-239/21          ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 16.03.2017 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       ПРОБИШТИП                                  Тони Тоневски с.р. 
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Врз основа на член 51, став 1, а во врска со член 21, став 1, точка 35 од Статутот на 
општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр. 4/2005) и член 36, став 1, точка 
13 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 25, став 1 од 
Законот за полиција (Службен весник на РМ бр.114/2006, бр.119/2013, бр.41/2014, 33/2015, 31/2016, 
106/2016 и 120/2016), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 15.03.2017 
година, расправајќи по Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 
патиштата на подрачјето на општина Пробиштип во текот на 2016 година, бр.26-232/1 од 
06.03.2017 година го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 
патиштата на подрачјето на  

општина Пробиштип во текот на 2016 година 
 

1. СЕ  УСВОЈУВА Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 
патиштата на подрачјето на општина Пробиштип во текот на 2016 година, бр.26-232/1 од 
06.03.2017 година, поднесена од МВР Полициската Станица Пробиштип. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е  Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на 
сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Пробиштип во текот на 2016 година бр.26-
232/1 од 06.03.2017 година поднесена од МВР Полициска Станица Пробиштип. 

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 
општина Пробиштип. 
 
Број 26-239/3                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 
на Р.М.” бр.5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07, 156/09, 47/11 и 19/15),  Советот на 
oпштина  Пробиштип на   седница одржана на  15.03.2017 година,  донесе: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување  на Годишната сметка на Буџетот на Општина Пробиштип и финансиски 

извештаи 
 

Член 1 
Вкупниот износ  на планираните и остварените приходи и расходи во 2016 година 

изнесуваат:   
 

    Планирани Реализирани 
 

I  Вкупни приходи 
388.440.930 

 
270.086.053 

- Даночни приходи                             37,910,000 31.610.025 

- Неданочни приходи                            16.307.000 9.694.684 

- Капитални приходи                            101.471.821 79.807.600 

- Дотации 119.749.992 115.113.694 

- Трансфери                       61.600.179 31.794.092 

- Донации 51.401.938 2.065.958 
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II Вкупни расходи                                  

 
391.740.930 

 
262.939.540 

- утврдени намени                          391.440.930 262.939.540 

- резерви                                              300.000 0 

 
II (Дефицит) - Суфицит                                   

 
                     -3.300.000 

 

 
7.146.513 

 

 
Финансирање                                                                                        

3.300.000 -7.146.513 

   

Прилив                                                  3.300.000 -7.146.513 

   

- Приливи од домашни заеми              3.300.000 3.196.822 

- Приливи од странски заеми                 

- Депозити                    -10.343.335 

Одлив (отплата на главнина)                                                             

   

                            
Член  2 

 Разликата меѓу приходите и расходите на износ од 7.146.513 денари претставува  износот 
на приливот на средства од  домашно задолжување заем од светска банка 3.196.822 денари и 
вишокот на приходи пренесен на сметката на 31.12.2016 износ 15.933.690 корегиран за 
потрошениот прилив од претходната година 5.590.355 денари, е искажана како суфицит. 

Член 3 
Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и 

извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи. 
 

Член 4 
Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година 

се искажани планираните и извршените расходи  по сметки и по ставки . 
 

Член  5 
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година ќе се објави 
во “Службен гласник на општина Пробиштип“. 
 
Број 26-239/4                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 36, став 1, точка 19 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
Р.М бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 32 од Статутот на општина Пробиштип (Сл.гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005), Советот  на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
15.03.2017 година  ја донесе следната:  

 
О Д Л У К А  

за отстапување на недвижен имот на стопанисување на ЈКП Никола Карев Пробиштип 
 

Член 1  
 Со оваа одлука општина Пробиштип врши отстапување на недвижен имот на 
стопанисување на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип,  кој имот со Одлука на Влада на Република 
Македонија бр.1112-465/2014 од 13.11.2014 година e  даден во сопственост  на општина 
Пробиштип  и тоа: 
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 Имотен лист бр.4748 за КО Пробиштип 

 Колективна зграда на КП 977 /1 на ул.Јордан Стојанов, бр 8, бр.на зграда 1, влез 1, кат 1, 
со површина од 249м2; 

 Колективна зграда на КП 977 /1 на ул.Јордан Стојанов, бр 8, бр.на зграда 1, влез 1, кат 2, 
бр.1, со површина од 228м2; 

 Колективна зграда на КП 977 /1 на ул.Јордан Стојанов, бр 8, бр.на зграда 1, влез 1, кат 
приземје, со површина од 186 м2; 

 Колективна зграда на КП 977 /1 на ул.Јордан Стојанов, бр 8, бр.на зграда 1, влез 1, кат 
подрум, бр 1, со површина од 11 м2; 

 Колективна зграда на КП 977 /1 на ул.Јордан Стојанов, бр 8, бр.на зграда 1, влез 1, кат 
подрум,  со површина од 174м2; 

 Колективна зграда на КП 977 /1 на ул.Јордан Стојанов, бр 8, бр.на зграда 2, влез 1, кат 
приземје, со површина од 42м2; 

 

 Имотен лист бр. 376 за Катастарска општина Добрево и тоа  

 Колективна зграда на КП бр.1734 во Добрево бр на зграда 1 , влез 1, кат приземје, 
бр.1 со површина од 4м2 

 Колективна зграда на КП бр.1734 во Добрево бр на зграда 1 , влез 1, кат приземје, 
бр.1 со површина од 149м2 

 Колективна зграда на КП бр.1734 во Добрево бр на зграда 1 , влез 1, кат 01, бр.2 со 
површина од 161м2 

 Колективна зграда на КП бр.1734 во Добрево бр на зграда 2 , влез 1, кат приземје со 
површина од 62 м2 

 Колективна зграда на КП бр.1734 во Добрево бр на зграда 2 , влез 1, кат 01 , бр.1 со 
површина од 129 м2 

 Колективна зграда на КП бр.1741 во Добрево бр на зграда 1 , влез 1, кат 01 , бр.3 со 
површина од 55 м2 

 Колективна зграда на КП бр.1741 во Добрево бр на зграда 1 , влез 1, кат 01 , бр.4 со 
површина од 46 м2 

 Колективна зграда на КП бр.1741 во Добрево бр на зграда 1 , влез 1, кат 01 , бр.5 со 
површина од 48 м2 

 Колективна зграда на КП бр.1741 во Добрево бр на зграда 1 , влез 1, кат 01 , бр.6 со 
површина од 56 м2 

 Колективна зграда на КП бр.1741 во Добрево бр на зграда 1 , влез 1, кат ПР ,  со 
површина од 38 м2 

 Колективна зграда на КП бр.1741 во Добрево бр на зграда 1 , влез 1, кат ПР , бр.1 со 
површина од 9 м2 

 Колективна зграда на КП бр.1741 во Добрево бр на зграда 1 , влез 1, кат ПР , бр.1 со 
површина од 72 м2 

 Колективна зграда на КП бр.1741 во Добрево бр на зграда 1 , влез 1, кат ПР , бр.2 со 
површина од 50 м2 

 Помошна просторија на КП бр.1741 во Добрево бр на зграда 1 , влез 1, кат ПР , бр.2 
со површина од 9 м2 

 Помошна просторија на КП бр.1741 во Добрево бр на зграда 1 , влез 1, кат ПР , бр.3 
со површина од 5 м2 

 Помошна просторија на КП бр.1741 во Добрево бр на зграда 1 , влез 1, кат ПР , бр.4 
со површина од 5 м2 
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 Помошна просторија на КП бр.1741 во Добрево бр на зграда 1 , влез 1, кат ПР , бр.5 
со површина од 6 м2 

 Помошна просторија на КП бр.1741 во Добрево бр на зграда 1 , влез 1, кат ПР , бр.6 
со површина од 9 м2 
 

Член 2  
 Одлуката влегува во сила осум дена од објавување во Службен гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-239/6                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 36, став 1, точка 19 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
Р.М бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 32 од Статутот на општина Пробиштип (Сл.гласник на 
општина Пробиштип бр.4/2005) Советот  на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
15.03.2017 година  ја донесе следната  

О Д Л У К А  
за отстапување на недвижен имот во сопственост  

на ЈКП Никола Карев Пробиштип 
 

Член 1  
 Со оваа одлука општина Пробиштип врши отстапување на недвижен имот  во сопственост 
на ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип,  кој имот со Одлука на Влада на Република Македонија 
бр.1112-465/2014 од 13.11.2014 година e   даден во сопственост  на општина Пробиштип  и тоа 
следниот недвижен имот:  
Имотен лист бр.4748 за КО Пробиштип 

 Колективна зграда на КП 549 /1 на ул.Доне Божинов, бр.на зграда 7, влез 1, кат приземје, 
со површина од 96 м2 

 Колективна зграда на КП 549 /1 на ул.Доне Божинов, бр.на зграда 8, влез 1, кат приземје, 
со површина од 324 м2 

 Колективна зграда на КП 549 /1 на ул.Доне Божинов, бр.на зграда 9, влез 1, кат приземје, 
со површина од 26 м2 

 Помошна просторија на КП 549 /1 на ул.Доне Божинов, бр.на зграда 11, влез 1, кат 
приземје, со површина од  35 м2 

 Стан на  КП број 562/2 на  ул.Плавица број 4 со бр.зграда 1, влез 1, кат приземје, број 1 со 
површина од 36 м2 

 Стан на  КП бр 562/3 на ул.Плавица број 2, бр.зграда 1, влез 1, кат приземје, бр.1 со 
површина од 53 м2 

 Стан на КП 562/4 на ул.Плавица бр.4, бр.на зграда 1, влез 1, кат приземје, бр.1 со 
површина од 32 м2 

 Стан на КП 562/5 на ул.Плавица бр.6, бр.на зграда 1, влез 1, кат приземје, бр.1 со 
површина од 52 м2 

 Помошна просторија  на КП 562/6 на ул.Плавица, бр.на зграда 2, влез 003, кат приземје, 
бр.000 со површина од 12 м2 

 Помошна просторија на КП 562/6 на ул.Плавица, бр.на зграда 2, влез 006 , кат приземје, 
бр.000 со површина од 12 м2 

 Стан на КП 562/8на ул.Доне Божинов, бр.на зграда 1, влез 1, кат приземје, бр.1 со 
површина од 61 м2 
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Член 2  
 Одлуката влегува во сила осум дена од објавување во Службен гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-239/7                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 36, став 1, точка 10  а во врска член 66 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 32  од Статутот на општина 
Пробиштип (Службен гласник на општина Пробиштип  бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип 
на седницата одржана на ден 15.032017 година, на предлог на Градоначалникот на општина 
Пробиштип  ја донесе следната: 

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

 
Член 1  

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

 
Член 2 

 Предмет на продажба ќе биде следниот недвижен имот: 
1. Зграда на  стара бензинска пумпа  на КП бр.1017/1 на ул.„Миро Барага“ бб  зграда 1, 

влез 1, на приземје, со намена Б4-6 други деловни простори, во површина од 86 м2  
евидентирана во Имотен лист бр.4748 за КО Пробиштип, со утврдена пазарна вредност 
од 1.693.233,00 денари. 

2. Гаража на КП бр.717/20 на ул.„Јордан Стојанов“ бр.1, зграда 1, влез 1, на приземје, во 
површина од 35 м2, евидентирана во Имотен лист бр.4748 за КО Пробиштип, со утврдена 
пазарна вредност од 344.708,00 денари. 

      
Член 3 

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

Член 4 
   Почетната цена за продажба претставува проценетата пазарна вредност . 
       

Член 5 
 За спроведување на постапката за јавно наддавање Градоначалникот на општина 
Пробиштип, со посебно Решение, ќе формира Комисија за продажба во следниот состав: 
Претседател , член и нивни заменици од редовите на општинаската администрација  и член и 
заменик од  Советот на општина Пробиштип. 
       

Член 6 
 Одлуката стапува на сила осум дена од објавувањето во Службен гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-239/8                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 21 од Законот за  користење и располагање со стварите  во државна 
сопственост и со стварите во општинска  сопственост (Службен весник на РМ бр.78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), а во врска барањето за давање на користење  канцелариски простор  во 
општинската зграда, канцеларија С4,  заведено под број 20-1057/2 од 21.02.2017 година на 
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Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Скопје, Советот на општина 
Пробиштип на седницата одржана на ден 15.032017 година ја донесе следната:  

 
О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар на времено користење  без надоместок 
 

Член 1 
Со оваа Одлука Советот на општина Пробиштип ја дава на  времено користење без 

надоместок недвижната ствар во сопственост на општина Пробиштип -канцеларајита С4 на 
приземје,  со површина од 12,90 м2, на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство Скопје за период од 10 години, а за потребите на  подрачното  одделение  на 
министерството во Пробиштип. 

Член 2 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство подрачно одделение во 

Пробиштип  се обврзува канцеларијата да ја користи за намената за која е дадена, односно за 
вршење на дејноста  на министерството,  која редовно  тековно ке ја одржува на свој трошок како и 
ќе ги плаќа  заедничките трошоци  за оваа канцеларија утврдени во меѓусебната спогодба со сите 
иматели и корисници на просторот. 

Член 3 
 Доколку општина Пробиштип  има потреба за користење на оваа канцеларија, за престанок 

на правото на користење  одлучува Советот на општина Пробиштип . 
 

Член 4 
Оваа одлука претставува основ за запишување  на правото на времнено користење  во 

јавните книги  за запишување на правата на недвижностите. 
 

Член 5 
Одлуката стапува на сила  осмиот ден од објавувањето во Службен гласник на општина 

Пробиштип. 
 
Број 26-239/9                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална 
самоуправа ( Службен Весник на РМ бр.5/2002), а согласно со Законот за заштита и спасување 
(Службен Весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), 
Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 15.03.2017 година разгледувајќи го 
Елаборатот и Збирниот Извештај за проценката на настанати штети од ниски температури со 
појава на мраз на подрачјето на општина Пробиштип на 26.04.2016 година го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Елаборатот и Збирниот Извештај за проценката на настанати 
штети од ниски температури со појава на мраз на подрачјето на општина Пробиштип за 

26.04.2016 година  
 
1. Се усвојува Елаборатот и Збирниот Извештај за проценката на настанати штети од 

ниски температури со појава на мраз на подрачјето на општина Пробиштип на 
26.04.2016 година. 
 

2. Проценетата вредност на штетите од ниски температури со појава на мраз на 
подрачјето на општина Пробиштип на 26.04.2016 година изнесува 3.786.000,00 денари. 
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3. Составен дел на овој Заклучок е Елаборатот за проценети штети од ниски температури 
со појава на мраз на подрачјето на општина Пробиштип на 26.04.2016 година и 
Табеларниот преглед бр.27-256/3 од 13.03.2017 година. 

 

4. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Служебен Гласник  на општина 
Пробиштип. 

 
Број 26-239/10-1                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална 
самоуправа ( Службен Весник на РМ бр.5/2002), а согласно со Законот за заштита и спасување 
(Службен Весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), 
Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 15.03.2017 година разгледувајќи го 
Елаборатот и Збирниот Извештај за проценката на настанати штети од ниски температури со 
појава на мраз на подрачјето на општина Пробиштип на 08.01.2017 година го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Елаборатот и Збирниот Извештај за проценката на настанати 
штети од ниски температури со појава на мраз на подрачјето на општина Пробиштип за 

08.01.2017 година  
 
1. Се усвојува Елаборатот и Збирниот Извештај за проценката на настанати штети од 

ниски температури со појава на мраз на подрачјето на општина Пробиштип на 
08.01.2017 година. 
 

2. Проценетата вредност на штетите од ниски температури со појава на мраз на 
подрачјето на општина Пробиштип на 08.01.2017 година изнесува 700.000,00 денари. 

 

3. Составен дел на овој Заклучок е Елаборатот за проценети штети од ниски температури 
со појава на мраз на подрачјето на општина Пробиштип на 08.01.2017 година и 
Табеларниот преглед бр.27-256/3 од 13.03.2017 година. 

 

4. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Служебен Гласник  на општина 
Пробиштип. 

 
Број 26-239/10-2                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 
на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
15.03.2017 година, разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките 
на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 2016 година, бр.02-110/5 од 24.02.2017 година ја 
донесе следната: 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на  

ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 2016 година 
 

Член 1 
Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Браќа 

Миладиновци“ од Пробиштип за 2016 година. 
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Член 2 
Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на 

сметките на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 2016 година бр.02-110/5 од 24.02.2017 
година 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-239/11                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 
на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
15.03.2017 година, разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките 
на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за 2016 година бр.05-98/1 и бр.05-99/1 од 21.02.2017 година 
ја донесе следната: 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на  

ООУ„Никола Карев“ од Пробиштип за 2016 година 
 

Член 1 
Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Никола 

Карев“ од Пробиштип за 2016 година. 
Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на 
сметките на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за 2016 година бр.05-98/1 и бр.05-99/1 од 
21.02.2017 година 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-239/12                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 126 став 1 алинеја 2 од Законот за основно образование 
(Службен весник на РМ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 15/2011, 6/2012, 
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014 и 135/2014) Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 15.03.2017 година, постапувајќи по Барањето поднесено од ООУ„Никола Карев“ од 
Пробиштип бр. 02-102/4 од 23.02.2017 година, наш бр.26-204/1 од 27.02.2017 година, ја даде 
следната: 

 
С О Г Л А С Н О С Т  

За Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности од ООУ 
„Никола Карев“ - Пробиштип 

 
Член 1  

 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на  Програмата за изведување на ученички екскурзии и други 
ученички активности од ООУ „Никола Карев“ - Пробиштип. 
 

Член 2 
 Составен дел на оваа Согласност е Барањето и Програмата на ООУ „Никола Карев“ од 
Пробиштип бр.02-102/4 од 23.02.2017 година, наш бр.26-204/1 од 27.02.2017 година. 
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Член 3 
 Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-239/13                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 
на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
15.03.2017 година, разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките 
на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2016 година, бр.05-67/1 и бр.05-67/2 од 
21.02.2017 година, ја донесе следната: 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на  

СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2016 година 
 

Член 1 
Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ „Наум 

Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2016 година. 
 

Член 2 
Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на 

сметките на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2016 година бр.05-67/1 и бр.05-67/2 
од 21.02.2017 година. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-239/14                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 
на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
15.03.2017 година, разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките 
на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 2016 година бр.01-32/1, бр.01-33/1 и бр.01-34/ од 
08.02.2017 година ја донесе следната: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на  ЈОУ 
ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 2016 година 

 
Член 1 

Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈОУ ДГ „Гоце 
Делчев“ од Пробиштип за 2016 година. 

 
Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на 
сметките на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 2016 година бр.01-32/1, бр.01-33/1 и бр.01-34/ 
од 08.02.2017 година 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-239/15                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 
на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
15.03.2016 година, разгледувајќи го Извештајот за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ 
од Пробиштип за 2016 година, бр.01-21/1 од 25.01.2017 година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Извештајот за работа на  ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од 

Пробиштип за 2016 година 
 

Член 1 
Се усвојува Извештајот за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип 

за 2016 година. 
Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски 
рудар“ од Пробиштип за 2016 година бр.01-21/1 од 25.01.2017 година. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-239/16                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 
на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
15.03.2017 година, разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките 
на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2016 година, бр.01-61/1 од 06.03.2017 
година ја донесе следната: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на  ОУ 
Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип  

за 2016 година 
 
 

Член 1 
Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ Дом на 

култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2016 година. 
 

Член 2 
Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на 

сметките на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2016 година бр.01-61/1 од 
06.03.2017 година 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-239/17                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 36 став, 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 
на РМ бр.5/2002), член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавни претпријатија 
(Службен весник на РМ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 41/14) Советот на 
општина Пробиштип на седницата одржана на ден 15.03.2017 година, расправајќи по Извештајот за 
работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 2016 година бр.01-186/1 од 21.02.2017 година, ја 
донесе следната : 

 
О Д Л У К А 

за давање на согласност на Извештајот за работа на  
ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип  

за 2016 година 
 

Член 1 
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 
2016 година. 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип 
за 2016 година бр.01-186/1 од 21.02.2017 година, усвоен со Одлука на Управниот одбор на јавното 
претпријатие бр.02-193/1 од 22.02.2017 година. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 
општина Пробиштип. 
 
Број 26-239/18                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 
на РМ бр.5/2002) член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавни претпријатија 
(Службен весник на РМ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 41/14) Советот на 
општина Пробиштип на седницата одржана на ден 15.03.2017 година, расправајќи по Финансискиот 
извештајот со завршна сметка на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип, за периодот од 01.01.2016 до 
31.12.2016 година бр.05-185/1 од 21.02.2017 година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

за давање на согласност на Финансискиот извештај со Завршна сметка  на  
ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 

01.01.2016 до 31.12.2016 година 
 
 

Член 1 
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај со завршна сметка на ЈКП „Никола 
Карев“ од Пробиштип за перидот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година. 
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Член 2 
 Составен дел на оваа одлука е Финансискиот Извештај со завршна сметка на ЈКП „Никола 
Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година бр.05-185/1 од 21.02.2017 
година, усвоен со Одлука на Управниот одбор на јавното претпријатие бр.02-192/1 од 22.02.2017 
година. 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 
општина Пробиштип. 
 
Број 26-239/19                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
15.03.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 
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