СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА
ПРОБИШТИП
________________________________________________________________________________________________

Број 59/2017

Пробиштип 27.06..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.59 одржана на ден
23.06.2017 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на закупнината на становите на
општина Пробиштип, дадени на стпанисување на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип и становите
отстапени во сопственост на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип бр.26-527/3;
Одлука за редовно ажурирање на „Процената на загрозеноста на подрачјето на општина Пробиштип од
сите ризици и опасности“ бр.26-527/4;
Одлука за утврдување надоместок за издавање простор и издавање на тезги по повод одржување на
манифестацијата „Probistip summer festival 2017“ бр.26-527/5;
Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во општина Пробиштип за време
на одржување на Манифестацијата „Probistip summer festival 2017“ бр.26-527/6;
Одлука за кофинансирање на Проект „Рехабилитација на Ски-центар Пониква“ бр.26-527/7;
Одлука за распишување на јавен оглас за изборна членови во Совет за млади; бр.26-527/8;
Програма за измување и дополнување на програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на
општина Пробиштип за 2017 година бр.26-527/9;
Програма за изменување и дополнување на програма за изградба и одржување на општински патишта и
улици бр.26-527/10;
Заклучоци по молби и барања бр.26-527/11;
Програма за изменување на Програмата за спроведување на спортските друштва во Општина Пробиштип и за
активностите на Општината во спортот за 2017 година бр.26-527/12.
II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина
Пробиштип.
Број 08-527/14-1
27.06.2017 година
ПРОБИШТИП

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Тони Тоневски с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.59/2017
Врз основа на член 51 став 1 од Законот за Локалната Самоуправа ( Сл.Весник на Рм бр.5/2002) и
член 40 став 1 од Статутот на Општина Пробиштип ( Службен Гласник на Општина Пробиштип бр.4/2005)
Градоначалникот на Општина Пробиштип на ден 05.04.2012година го донесе следното:
РЕШЕНИЕ
За запирање од објавување на прописи донесени од Советот на Општина Пробиштип
1.
СЕ ЗАПИРАТ ОД ОБЈАВУВАЊЕ прописите донесени од Советот на Општина Пробиштип на
седницата бр.59 одржана на ден 23.06.2017 година и тоа:
-

Заклучок за прифаќање на барање бр.26-539/1 од 20.06.2017 година од СРК Маркат Доо
пробиштип за продолжување на работното време на угостителските објектите на Аква паркот во
Пробиштип за деновите 24 Јуни 2017 и 01 Јули 2017 година.

2.
Прописите кои не се објавуваат се доставуваат до Советот на општина Пробиштип на повторно
разгледување.
3.
Решението стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина
Пробиштип.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.06.2017 година Заклучок за
прифаќање на барање од СРК Маркат Доо пробиштип за продолжување на работното време на
угостителските објектите на Аква паркот во Пробиштип за деновите 24 Јуни 2017 и 01ј Јли 2017 година.
Напред наведениот заклучок не е во согласност со законите и од таа причина а врз основа на член 51
став 1 од Законот за локална самоуправа се запират од објавување.
Имено, согласно член 23 став 3 од Законот за угостителска дејност (Сл.Весник на РМ бр. 62/04, 89/08,
115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 71/16) Советот на
Општината за одредени туристички, културни и друг вид манифестации, содржани во годишните програми,
можат да го продолжат работното време најмногу за два часа, за угостителските објекти но во времетраење
најмногу до 3 дена.
Во програмата за одбележување на празници, манифестациии настани на општина Пробиштип за
2017 година не се планирани културни или друг вид манифестации и активности на Аква паркот, како што
тоа го бара СРК Маркат, заради што и донесениот Заклучок од Советот е спротивен на Законот за
угостителска дејност.
Врз основа на напред наведеното, се донесе Решение како во диспозитивот.
Бр. 08-539/2
Градоначалник на Општина Пробиштип
23.06.2017 година
Тони Тоневски с.р.
Vrz osnova na ~len 51 stav 1 a vo vrska so ~len 21 stav 1 to~ka 31 od Statutot na op[tina
Probi[tip (Slu`ben Glasnik na op[tina Probi[tip br. 4/2005) i ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot
za lokalna samouprava ( Slu`ben Vesnik na RM br. 5/2002), Sovetot na op[tina Probi[tip
raspravajкi po Baraweto na JKP Nikola Karev, na sednicata odr`ana na den 23.06.2017 godina donese:
ZAKLU^OK
za davawe SOGLASNOST na Odlukata zautvrduvawe na cenata na zakupninata na stanovite na
op[tina Probi[tip, dadeni na stopanisuvawe na JKP i stanovite otstapeni vo sopstvenost
na JKP donesena od Upravniot odbor na Javnoto komunalno pretprijatie
,,Nikola Karev ,, Probi[tip
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1. SE DAVA SOGLASNOST na Odlukata zautvrduvawe na cenata na zakupninata na
stanovite na op[tina Probi[tip, dadeni na stopanisuvawe na JKP i stanovite otstapeni
vo sopstvenost na JKP donesena od Upravniot odbor na Javnoto komunalno pretprijatie
,,Nikola Karev ,, Probi[tip .
2. Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od objavuvaweto vo Slu`ben Glasnik na op[tina
Probi[tip.
Број 26-527/3
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
23.06.2017 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ПРОБИШТИП
Ранко Давитков с.р
Врз основа на член 22 став 1, точка 13, а во врска со член 21 став 1 точка 43 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), Советот на општина Пробиштип на седницата
одржана на ден 23.06.2017 година, го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Процената на загрозеноста на безбедноста на подрачјето на општина
Пробиштип од сите ризици и опасности
1.
СЕ УСВОЈУВА Процената на загрозеноста на безбедноста на подрачјето на општина
Пробиштип од сите ризици и опасности, поднесена од Регионалниот центар за управување со кризи во
Пробиштип.
2.
Составен дел на овој Заклучок е Процената на загрозеноста на безбедноста на подрачјето на
општина Пробиштип од сите ризици и опасности, поднесена од Регионалниот центар за управување со кризи
во Пробиштип.
3.
Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на
општина Пробиштип.
Број 26-527/4
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
23.06.2017 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) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина
Пробиштип бр.4/2005), а во врска со одржување на манифестацијата „Probistip summer festival 2017“,
Градоначалникот на општина Пробиштип му предлага на Советот на општина Пробиштип да ја донесе
следната:
ОДЛУКА
За утврдување надоместок за издавање простор и издавање на тезги по повод одржување на
манифестацијата „Probistip summer festival 2017“
Член 1
Согласно Програмата за одбележување на празници, манифестации и настани во општина
Пробиштип за 2017 година бр.26-1062/12 од 15.11.2016 година (Службен Гласник на општина Пробиштип
бр.52/2016) се утврдува дека манифестацијата „Probistip summer festival 2017“ ќе се одржи во деновите 27, 28
и 29 Јули 2017 година на локацијата на Градскиот пазар во Пробиштип.
Член 2
За одржување на оваа манифестација од страна на општина Пробиштип предвидени се 9 локации за
поставување на угостителска опрема секоја во површина до најмногу 150 м2 од. Ќе се изнајмуваат и тезги
кои веќе се поставени во пазарот за продажба на сувенири, рачни ракотворби, грицки, крофни, а на истите се
забранува продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и храна.
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Член 3
Цените за закуп на локациите ќе изнесуват 20.000,00 денари, а цената за закуп на тезга ќе изнесува
1.000,оо денари за трите дена (за секои 2м2 површина).
Во цената ќе бидат вкалкулирани трошоците за струја и за закуп на простор.
Член 4
Начинот на издавање на локации и тезгите: По пат на лицитација ќе бидат распоредени локациите.
Странките се обврзуваат да склучат договор со кој поблиску ќе ги уредат меѓусебните права и
обврски.
Член 5
Средствата собрани од издавање на локации и тезги за време на одржувањето на манифестацијата
„Probistip summer festival 2017“ се приход на општина Пробиштип и истите ќе бидат искористени строго
наменски за подмирување на дел од трошоците кои ќе настанат на фестивалот.
Член 6
Оваа одлука стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.
Број 26-527/5
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
23.06.2017 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ПРОБИШТИП
Ранко Давитков с.р
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ
бр.5/2002) и член 23 став 3 од Законот за угостителската дејност (Службен Весник на РМ бр. 62/04, 89/08,
115/10, 53/11, 141/12, 164/13 и 187/13), а во врска одржување на манифестацијата „Probistip summer festival
2017“ Градоначалникот на општина Пробиштип му предлага на Советот на општина Пробиштип да ја
донесе следната:
ОДЛУКА
за продолжување на работното време на угостителските објекти
во општина Пробиштип за време на одржување на
Манифестацијата „Probistip summer festival 2017“
Член 1
Со оваа Одлука се продолжува работното време на сите угостителски објекти кои ќе учествуваат на
манифестацијата „Probistip summer festival 2017“ - Пробиштип во деновите 28 и 29 јули 2017 година (петок и
сабота) за најмногу 2 (два) часа од утврденото работно време согласно Законот за угостителска дејност.
Член 2
Одлуката стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина
Пробиштип.
Број 26-527/6
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
23.06.2017 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ПРОБИШТИП
Ранко Давитков с.р
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник на РМ”
бр5/02), и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Пробиштип (СЛужбен Гласник на Општина
Пробиштип бр.4/2005) на предлог на Градоначалникот на Општина Пробиштип, Советот на Општина
Пробиштип на седницата одржана на ден 23.06.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за сопствено учество во проектот „ Рехабилитација на ски-центар Пониква “
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на општина Пробиштип да
учествува во проектот
„Рехабилитација на ски-центар Пониква” со кофинансирање (парични и непарични средства) во износ од 5%
од вкупната одобрена вредност на под-грантот (не повеќе од 1.000.000 евра). Овој проект ќе биде аплициран
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од страна на општина Пробиштип во партнерство со општина Кочани до Проектот за локална и регионална
конкурентност за добивање на средства од Повикот за изразување на интерес - Инвестиции на под-грантови
во инфраструктура поврзана со туризмот и поврзувања во дестинациите LRCP-1/17.
Средствата потребни за реализација на проектот ќе бидат обезбедени од буџетот на Општина
Пробиштип .
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на општина
Пробиштип“.
Број 26-527/7
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
23.06.2017 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ПРОБИШТИП
Ранко Давитков с.р
Врз основа на член 36-г 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 23.06.2017
година ја донесе следната:
ОДЛУКА
За распишување на јавен оглас за Избор на членови во Советот на млади
на Општина Пробиштип
Член 1
Се распишува јавен оглас за избор на членови во Советот за млади на Општина Пробиштип.
Член 2
Јавниот оглас ќе се распише согласно одредбите од Статутот на Општина Пробиштип и оОдлуката за
основање на Совет за млади и ќе се објави на огласна табла и на Веб страницата на општина Пробиштип.
Член 3
Јавниот оглас ќе трае 8 дена од денот на објавувањето.
Член 4
Одлуката стапува во сила со објавувањето во Службен Гласник на Општина Пробиштип.
Број 26-527/8
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
23.06.2017 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), на
предлог на Градоначалникот Градоначалникот на Општина Пробиштип, Советот на општина Пробиштип на
седницата одржана на ден 23.06.2017 година ја усвои следната
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП ЗА 2017ГОДИНА
Со оваа Програма се врши изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно
земјиште за подрачјето на општина Пробиштип за 2016 година бр 26-1062/6 од 15.11.2016 година објавена
во Службен гласник на Општина Пробиштип бр.52/2016 и тоа :
Подпрограма Јл Изградба на други комунални објекти
- Во точка 7 место објектот минеролошшка збирка се предвидува Изградба на гејзери и млазници на
езерца во градски парк и место предвидените 7.000.000 денари треба да стои 600 000 денари.
Подпрограмата ЈП Изградба на други комунални објекти износот вкупно 20.486.000 денари се
заменува со 14 086.000 денари.
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Подпрограмата ЕА Општинска администрација капитални расходи
-Во точка 2 уредување на округла сала се на постојните 2000 000 денари се додаваат уште 1000 000
денари , или вкупно 3 000 000 денари
- се додава нова точка бр.3 Реконструкција на зграда Дом на култура во Злетово (во објект дом на
стари занаети) и тоа во графата буџет се додаваат 1.800.000 денари а во графата донација се додава 1.000.000
денари
Подпрограмата ЕА Општинска администрација капитални расходи износот вкупно во графата буџет
изнесува 5.800.000 а графата донација изнесува 1.000.000 денари .
Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на
општина Пробиштип за 2017 година стапува во со објавуваљњето во Службен Гласник на општина
Пробиштип.
Број 26-527/9
СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
23.06.2017 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), а на предлог на Градоначалникот на Општина Пробиштип, на предлог на Градоначалникот Советот
на општина Пробиштип, на седницата одржана на 23.06.2017 година, ја усвои следната:
ПРОГРАМА
За изменување и дополнување на Проградама за изградба и
Одржување на општински патишта и улици за 2017година
Со оваа програма се врши изменување и дополнување на Програмата за одржување на општински
патишта и улици за 2016 година бр.26-1062/7 од 15.11.2016 година објавена во Службен гласник на општина
Пробиштип бр. 52/2016 и тоа:
Подпрограма Јд Изградба и реконструкција на општински патишта и улици
Во точка 16 асфалтирање на неколку улички во населба Пробиштип сумата од 3 200 000 денари се
заменува со 4 150 000 денари
Позицијата 18. Изградба на тротоари на улица Миро Барага сумата 2.300.000 се заменува со
4.244.000 денари.
Подпрограма Јд Изградба и реконструкција на општински патишта и улици износот вкупно
57.800.000 денари се заменува со 60.694.000 денари.
Подпрограмата Јф Изградба на простори за паркирање
По точка 1 се додава нова точка 2 Изградба на паркинг простор на улица Гоце Делчев со сума од 706
000 денари
Во подпрограмата ЈФ вкупниот износ од 1 000 000 денари се зголемува на 1706000 денари.
Програмата за измена и дополнување на Програмата за одржување на општински патишта и улици за 2016
година стапува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.
Број 26-527/10
23.06.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина
Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.06.21017 година, расправајќи по
барањето од Мото клуб „Црни Орли“ бр.26-499/1 од 08.06.2017 година, а по предлог на Комисијата за
молби и барања, го донесе следниот:
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.59/2017
ЗАКЛУЧОК
1. Бараоетп се препраќа дп Градпначалникпт на ппштина Прпбиштип за дппплнителна кпнсултација за
негпвата реализација;
2. Заклучпкпт влегува вп сила псмипт ден пд пбјавуваоетп вп Службен Гласник на ппштина Прпбиштип.
Број 26-527/11-2
23.06.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на 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 Општиа Пробиштип бр.4/2005) Советот на Општина Пробиштип на предлог на
Градоначалникот на Општина Пробиштип ја донесе следната:
ПРОГРАМА
За изменување на Програмата за спроведување на спортските друштва во Општина Пробиштип и за
активностите на Општината во спортот за 2017 година
Со оваа Програма севрши изменување на Програмата за спроведување на спортските друштва во
Општина Пробиштип и за активностите на Општината во спортот за 2017 година бр. 26-1062/13 од
15.11.2016 година објавена во Службен Гласник наОпштина Пробиштип бр.52/2016, и тоа:
Во текстот на Програмата за КК Пробаскет планираниот износ од ,,30.000,00 денари,, се заменува со
,,5.000,00 денари,, .
Во текстот на Програмата МК Црни орли,, планираниот износ од ,,40.000,00 денари,, се заменува со
,, 70.000,00 денари,, .
Во текстот на Програмата промоција на Пробиштип надвор од границите на општината и на
државата, за тие настани кои ќе се случувваат инцидентно се предвидени средства за нивна подршка во
износ од 100.000,00 денари,, износот 100.000,00 денари,, се заменува со ,,95.000,00 денари,, .
Во табеларниот преглед се менуваат следните позиции и истите ќе гласат:
Р.бр. Планирани активности и проекти
1
8
22

Финансирање

Буџет
КК Пробаскет
5.000,00
Мото клуб Црни орли
70.000,00
Подршка на спортски манифестации 95.000,00
кои ќе се одржат во нашата општина и
надвор од општината во други градови
на Македонија и надвор од неа

Донација

Друго

Изменувањето на Програмата за спроведување на спортските друштва во Општина Пробиштип и за
активностите на Општината во спортот за 2017 година стапувва во сила со објавувањето во Службен
Гласник на Општина Пробиштип.
Број 26-527/12
23.06.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р
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