
     

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

________________________________________________________________________________________________ 

Број 57/2017          Пробиштип  27.04.2017 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.57 одржана на ден 
27.04.2017 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 
1. Заклучок за усвојување на Годишен Извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански 

регион за 2016 година со Годишен финансиски извештај за работа на Центарот во 2016 година 26-392/3; 
2. Заклучок за усвојување на Годишен Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источниот 

плански регион 2015-2019 за 2016 година 26-392/4; 
3. Заклучок за усвојување на Хигиенско-епидемиолошката состојба во општина Пробиштип за 2016 година 

26-392/5; 
4. Извештај за остварување на Буџетот на општина Пробиштип за првиот квартал од 2016 година 

(01.01.2016 година до 31.03.2016 година) 26-392/6 ; 
5. Одлука за краткорочно домашно задолжување на општина Пробиштип во рамки на Проектот „Кредити за 

финансирање на општините во Република Македонија за реализација на проекти од ИПА компонента“26-
392/7; 

6. Одлука за проширување на Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година 26-392/8; 
7. Одлука за донесување на Предлог - Измена и дополнување на Детален урбанистички план за  дел од 

Блок 2.1 – градежни парцели 19, 20, 21, 22 и 23 - Општина Пробиштип за плански период  2014-2019 26-
392/9; 

8. Програма за работа на Советот за детско престапништво 26-392/10; 
9. Деловник за работа на Советот за детско престапништво 26-392/11; 
10. Иницијатива за збратимување со општина Горњи Милановац во Република Србија 26-392/12; 
11. Заклучоци по молби и барања26-392/13 (1-34); 
12. Договор за спроведување на проекти за воспоставување на Регионален систем за управување со отпад во 

Источниот плански регион во  Рамките на ИПА 2 26-392/14. 

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

Пробиштип. 

   Број 08-392/15          ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 27.04.2017 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       ПРОБИШТИП                                  Тони Тоневски 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), а во врска со член 45 од Законот за рамномерен регионален развој 
(Службен Весник на РМ бр.63/07, 187/13 и 43/14), Советот на општина Пробиштип на седницата 
одржана на ден 27.04.2017 година, расправајќи по Извештајот за работењето на Центарот за развој на  
Источниот плански регион за 2016 година и Годишниот финансиски извештај за 2016 година, го донесе 
следниот: 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување на Извештајот за работењето на Центарот за развој на  

Источнен плански регион за 2016 година и  
Годишниот финансиски извештај за 2016 година 

1. Се усвојува Извештајот за работењето на Центарот за развој на Источниот плански регион 
за 2016 година и Годишниот финасиски извештај за 2016 година усвоен од Советот за 
развој на Источен плански регион. 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за работењето и Годишниот финасиски 
извештај на Центарот за развој на Источниот плански регион за 2016 година. 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 
општина Пробиштип. 

Број 26-392/3                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 
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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), а во врска со член 45 од Законот за рамномерен регионален развој (Службен Весник 
на РМ бр.63/07, 187/13 и 43/14), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.04.2017 
година, расправајќи по Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источно планскиот 
регион 2015-2019 за 2016 година, го донесе следниот: 
 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување на Годишниот Извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источниот 

плански регион 2015-2019 зa 2016 година 
 
 

1. Се усвојува Годишниот Извештај за спроведувањето на Програмата за развој  на Источниот 
плански регион 2015-2019 за 2016 година, усвоен од Советот за развој на Источно плански 
регион.  

 
2. Составен дел на овој Заклучок е Годишниот Извештај за спроведувањето на Програмата за 

развој на Источниот плански регион 2015-2019 за 2016 година. 
 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 
општина Пробиштип. 

 
Број 26-392/4                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.5/2002) и член 51 став 1 а во врска со член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип 
(Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана 
на ден 27.04.2017 година, расправајќи по Информацијата за хигиенско - епидемиолошката состојба во 
општина Пробиштип за 2016 година бр.26-271/1 од 15.03.2017 година, го донесе следниот:  

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Информацијата за хигиенско-епидемиолошката состојба во општина 
Пробиштип во 2016 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за хигиенско-епидемиолошката состојба во општина 

Пробиштип во 2016 година од Ј.З.О. Центар за јавно здравје - Штип, П.Е.Пробиштип. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Информацијата за хигиенско - епидемиолошката состојба во 
општина Пробиштип во 2016 година од Ј.З.О. Центар за јавно здравје - Штип, П.Е.Пробиштип 
бр.26-271/1 од 15.03.2017 година. 

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 

општина Пробиштип. 

 
Број 26-392/5                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

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 27.04.2017 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 01.01.2017 година до 31.03.2017 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за периодот од 
01.01.2017 година до 31.03.2017 година. 
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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 26-392/6                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 20 од Законот за финансирање  на единиците  на локалната самоуправа 
(Сл.весник на  РМ бр.61/04,96/04, 67/07, 156/09 , 47/11 и 192/2015) член 4 од Закон за јавен долг („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 62/2005, 88/2008, 35/2011 и 139/2014). и член 36 од Законот за локална 
самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на 
27.04.2017 година донесе 

О Д Л У К А 
За краткорочно домашно задолжување на општината Пробиштип во рамки на проектот Кредити за 

финансирање на општините во Република Македонија за реализација на проекти од ИПА компонента 
 

Член 1 
Со оваа одлука  се уредува краткорочно задолжување на Општина Пробиштип  кое ќе се оствари со 

домашно задолжување на општината кај  Македонската банка за подршка на развојот. 
 

Член 2 
Целта на задолжувањето е реализација на проектот ,, Заедничка инвестиција во енергетска 

афикасност,,  кој го реализира Општина Пробиштип во рамките на Програмата за прекугранична соработка 
помеѓу Бугарија и Македонија - Interreg-IPA CBC CCI 2014TC16I5CB006 Број на Договор: РД-02-29-
235/27.10.16 и Референтен број на договор: CB006.1.11.104  во партнерство со Општина Рила. 

 
Член 3 

 Задолжувањето ќе се врши под следните услови: 
- Износ за задолжување: 3.000.000,00 денари, 
- Рок на отплата: 12 месеци 

 
Член 4 

Општина Пробиштип ќе се задолжи кај Македонската банка за подршка на развојот со предходна 
согласност од Минитерството за финансии и Владата на Република Македонија. 

 
Член 5 

 Одлуката стапува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-392/7                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), 
а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Службен Весник на РМ бр.64/2005, 2008), Советот на општина 
Пробиштип на седницата одржана на ден 27.04.2017 година донесе: 
 
 
 

О Д Л У К А 
За проширување на средствата на Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година на 
следниот начин: 
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Потпрограма и назив на потпрограма 
       Потставка и опис на потставката                                  Самофин.     Дотации     Донации      Кредити 
Се зголемуваат приходите на следните потставки: 
 
А00   Совет на општина 

       754111  Други домашни задолжувања                                  0              0                  0                3.000.000 

                                                                                                                                
И се распоредуваат на следниве расходни потставки: 
 
G10   Поддршка на локалниот економски развој 
       464990  Други трансвери                                                       0               0                 0               3.000.000 
                    
____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                     0               0                 0               3.000.000 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип и 
станува составен дел на Буџетот на општината за 2017 година. 
 
Број 26-392/8                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 26 став 4, а во врска со член 25, став 4 и став 5 и од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (,,Сл. Весник на РМ,,бр.51/05,  бр.137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 
144/12,55/13,163/13,42/14 ) и член 123 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,С.весник на РМ 
,, бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16 ),бчлен 21, став 1, точка 7 од Статутот на Oпштина Пробиштип  
(Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана 
на ден 27.04.2017 година ја  донесе следната:  

 
О Д Л У К А 

За донесување на Предлог - Измена и дополнување на Детален урбанистички план за  дел од Блок 2.1 
–градежни парцели 19, 20, 21, 22 и 23 - Општина Пробиштип за плански период  2014-2019 

 
Член 1 

Со оваа одлука се донесува Предлог - Измена и дополнување на Детален урбанистички план за  дел 
од Блок 2.1 –градежни парцели 19, 20, 21, 22 и 23 - општина Пробиштип за плански период  2014 - 2019, 
согласно член 26, став 4, а во врска со  член 25, став 4 и став 5 и согласноста бр.24-3154/2 од 13.04. 2017 
година, добиена од страна на Министерство за транспорт и врски - Скопје. 

Границите на планскиот опфат за Измената и дополнување на Детален урбанистички план за  дел од 
Блок 2.1 –градежни парцели 19, 20, 21, 22 и 23 општина Пробиштип  се следните: 

 Од северната страна по осовината на магистралниот пат што е дел од регионалниот пат Р206; 

 Од југозападната страна по осовината на индустриската “улица бр.2” (работно име по ДУП); 

 Од источната и западната страна по границите на граничните парцели.  
Вкупната површина на  планскиот опфат  изнесува  П= 33.319,16 м

2
. 

 Предлог - Измена и дополнување на Детален урбанистички план за  дел од Блок 2.1 –градежни 
парцели 19, 20, 21, 22 и 23 - општина Пробиштип  e изработен  од страна на Друштво за просторни и 
урбанистички планови, инжењеринг и др. „УРБАН“  ДОО Штип со тех.бр.196/15 од март 2017 година. 
 

Член 2 
 Одлуката стапува во сила осум дена од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-392/9                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 
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ПРОГРАМА 
За работа на Општинскиот совет за малолетничко претстапништво за 2017 година 

 
Националната стратегија за превенција на малолетничко претстапништво произлегува од Законот за 

малолетничка правда. Со овој закон се определија условите за примена на мерки на помош, грижа и 
заштита, воспитни и алтернативни мерки и за казнување на малолетниците, положбата, улогата и 
надлежноста на органите што учествуваат во постапувањето со деца во ризик и малолетни сторители на 
дејствија што со закон се определени како кривични дела.  
 Целите на овој закон и на неговата примена се остварување на приоритетен интерес и заштита на 
малолетниците од криминал, насилство и на кој било облик на загрозување на нивните слободи и права и 
нивниот правилен развој, заштита на малолетните сторители на дејствија што со закон се определени како 
кривични дела и прекршоци од поврат на такви дела, нивна социјализација, воспитување и превоспитување, 
помош и грижа за малолетниците и заштита во постапката пред судот и другите органи на нивните слободи и 
права загарантирани со Уставот на Република Македонија, Конвенцијата за правата на детето и другите 
меѓународни договори за положбата на малолетниците во системот на правда, ратификувани согласно со 
Уставот на Република Македонија. 
 Со цел што подобра и побрза имплементација на Законот во пракса, како и мониторинг врз неговото 
имплементирање со истиот се предвиде и подоцна формираше Државен совет за малолетничко 
престапништво кој е наполно самостоен и независен во вршењето на работите кои се определени токму со 
овој закон. 
 Согласно одредбите од чл.147 и чл.148 од Законот за малолетничка правда Општина Пробиштип 
донесе Одлука за основање на Општински совет за превенција од малолетничко престапништво на град 
Пробиштип и на седницата одржана на ден 23-03-2016 год..е донесена Одлука за именување на членовите 
на Општинскиот совет. 

Општинскиот  Совет за превенција од малолетничко престапништво на град Пробиштип е тело преку 
кое се операционализира Националната стратегија за превенција од малолетничко престапништво и врши 
проценка  на состојбите на локално ниво,ги идентификува факторите на ризик и заштитните фактори,како и 
потребите на локалното население ја координира работата со сите релевантни фактори, образование, 
здравство, социјална заштита, полиција и семејството.   

Општинскиот совет за превенција од малолетничко претстапништво донесува деловник за работа, 
годишна програма за работа, дава иницијативи до Државниот совет за превенција од малолетничко 
престапништво, соработува со училиштата невладините организации и другите релевантни институции ја 
следи состојбата  и покренува иницијативи за нивно подобрување. 

Општинскиот  совет ја донесува оваа програма со можност, доколку за тоа се јави потреба, истата да 
биде надополнувана и унапредувана во текот на нејзиното спроведување.  

Активности за реализација  во  2017 година на Општинскиот совет за превенција од детско 
претстапништво се следните: 

 
1. Соработка на општинскиот совет за превенција од детско претстапништво  со  основните и средни 

училишта во Општина Пробиштип, соработка со невладиниот сектор, соработка со психолошко-
педагошката служба и запознавање со надлежностите на општинскиот совет за детско претстапништво, 
се со цел активно вклучување во превенција од малолетничко претстапништво. 

2. Воведување и рализирање на програмски – наставни и едукативни содржини за самозаштита на деца од 
малолетничкото престапништво во детските градинки, основите и средните училишта  од училишните 
педагози и психолози. 

3. Одржување на информативно–едукативни средби со градоначалникот и советниците на кои ќе  
присуствуваат претставници од локалната ЦСР, МВР, судови, јавни обвинителства, Општински совети за 
превенција, НВО, медиуми 

4. Подигање на  свеста за проблемот на малолетничкото престапништво низ поттикнување на активен, 
содржински и квалитетен дијалог и соработка со релевантни институции во Општина Пробиштип. 

5. Организирање на јавни расправи за проблемот со малолетничкото престапништво со учество на стручни 
лица од повеќе области –педагози,социјални работници,лекари ,претставници од невладиниот сектор  

6. Организирање на едукативни родителски средби заради препознавање на ризиците од детското 
престапништво и можност родителите да ја добијат потребната едукација . 

Учество во  реализација на активности согласно предвидените во програмата на комисијата за еднакви 
можности 
 
Број 26-392/10                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 
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Врз основа на член 158 и 159 од Законот за правдата на децата (Службен весник на РМ бр. 148/13) и 
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 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), согласно 
донесената Одлука за формирање на општински совет за превенција на детско претстапништво број 26-
1232/7 од 20.11 2015 година, Општинскиот Совет за превенција на детско претстапништво го предлага 
следниот: 

ДЕЛОВНИК 
НА ОПШТИНСКИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕТСТАПНИШТВО ВО ОПШТИНА 

ПРОБИШТИП 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

1. Воведни одредби 

Член1 
Со овој Деловник детално се уредува начинот на конституирање на Општинскиот Совет за превенција на 

детско претстапништво ( во натамошниот текст Советот), изборот на претседател, правата, обврските и 
одговорностите на членовите на Советот, начинот и постапката на донесување на актите на Советот, 
свикувањето, работата и текот на седниците и други прашања кои се значајни за работата на Советот. 

2. Конституирање на Општинскиот Совет за превенција на детско претстапништво. 
 

Член 2 
Конститутивната седница на Општинскиот Совет за превенција на детско претстапништво. ја свикува 

и со нејзе раководи претседателот од претходниот состав на Совет се до изборот на нов претседател. 
Советот е конституиран со изборот на претседател.   

Мандатот на членовите на Општинскиот совет за превенција на детско претстапништво  именувани 
по институции изнесува 5 години со право на повторен избор. 

На конститутивната седница се избира претседател доколку на седницата се присутни мнозинство на 
членовите со мандат од 2 години со право на повторен избор. 
 

3. Права и должности на членовите на Општинскиот Совет за превенција на детско 
претстапништво 

 
Член  3 

Општинскиот Совет за превенција на детско претстапништво.во општината ги врши следните работи: 
донесува годишна програма за својата работа што ја усвојува советот на општината донесува 

деловник за својата работа, на подрачјето на општината вршат работи за следење на состојбите, 
покренуваат иницијативи за нивното подобрување и развиваат програми за вклучување на локалната 
заедница во превенција на детското престапништво и третманот на деца сторители на дејствија што со закон 
се предвидени како кривични дела и прекршоци. 

Најмалку еднаш годишно општинскиот совет за превенција на детско претстапништво треба да поднесе 
Извештај до Советот на општина Пробиштип и до Државниот совет за превенција на детско претстапништво.  

Член 4 
Членовите на Општинскиот совет за превенција на малолетничко претстапништво имаат право да 

побараат стручна помош од општинската администрација по прашања поврзани во делот на работата.  
Член 5 

За координатор на активностите во врска со работата на општиснкиот совет за превенција на 
малолетничко претстапништво е лице избрано од одделението за јавни дејности при општина Пробиштип. 

Член 6 
Членовите на Општинскиот совет за превенција на малолетничко претстапништво имаат право да ги 

користат просториите во седиштето на општината за работа и состаноци во врска со подготовка во 
реализација на активности. 
 

4. Права и должности на претседателот на Општинскиот Совет за превенција на детско 
претстапништво 

Член  7 
Општинскиот Совет за превенција на детско претстапништво има претседател. Претседателот на 

Општинскиот Советот се избираат со мнозинство гласови од присутните членови. 
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Претседателот на Општинскиот Совет за превенција на детско претстапништво ги свикува и раководи 
со седниците на Советот, се грижи за организацијата и работата на Општинскиот Совет за превенција на 
детско претстапништво. 

Претседателот на Општинскиот Совет за превенција на детско претстапништво го преставува 
Општинскиот совет, а координатор на активностите во врска со работата на Општинскиот совет е лице 
вработено во општината од Одделението за јавни дејности 

Член 8 
Општинскиот Совет за превенција на детско претстапништво донесува одлуки и акти врз база на 

правата и овластувањата утврдени со Одлуката за формирање на Општинскиот Совет за превенција на 
детско претстапништво, а ги потпишува претседателот на Општинскиот Советот. 

Одлуките и другите акти се чуваат во архивата на општината. 
     Член 9 
За сите донесени  акти Општинскиот Совет за превенција на детско претстапништво ќе го користи 

Печатот на општина Пробиштип со тркалезна форма . 
Член  10 

Овластен за толкување на одлуките на Општинскиот Совет за превенција на детско претстапништво 
се членовите на Општинскиот Совет за превенција на детско претстапништво и Советот на општината. 
 

5. Ред на седниците 
Член  11 

Советот одржува седници најмалку еднаш во месецот. 
Седниците на Општинскиот Совет за превенција на детско претстапништво ги свикува претседателот. 
Претседателот на Советот може да свика и вонредна седница на сопствена иницијатива, а должен е 

да свика седница и на барање на најмалку една третина од членовите на советот, во рок од 30 дена од 
приемот на предлогот. 

Член  12 
Седниците на Општинскиот Совет за превенција на детско претстапништво се свикуваат писмено. 
Поканата за седниците и сите материјали кои се однесуваат на предлог дневниот ред им се 

доставуваат на членовите на советот најмалку два  дена пред одржување на седницата. 
Поканата и материјалите исто така можат да бидат доставени и по електронски пат. 

Член 13 
Дневниот ред на седниците го предлага претседателот на  Советот. 
Во предлог дневниот ред се внесуваат сите предлози кои се дадени од страна на овластените 

предлагачи. 
Дневниот ред на седниците се утврдува на почетокот на седницата. 
Претседателот на седницата може да побара измена на дневниот ред или некоја точка да се 

изостави. 
Измени на дневниот ред може да побара и член на Советот. Истата треба да биде ставена на 

гласање. Истата станува составен дел на дневниот ред доколку биде изгласана со мнозинство од присутните 
членови на  Советот. 

Доколку се предлага дополнување на дневниот ред, мора да се обезбеди и материјал за дополнетата 
точка. 

Член 14 
При утврдувањето на дневниот ред најпрво се одлучува за тоа одредена точка да се отфрли, а потоа 

да се додаде. Дневниот ред се утврдува со мнозинство гласови од присутните членови на   Советот. 
Откако дневниот ред ќе се утврди, претседателот го објавува истиот.  

Член 15 
Со седниците на Општинскиот Совет за превенција на детско претстапништво претседава 

претседателот.. 
Во работата на седницата на Советот можат да учествуваат членовите на Општинскиот Советот и 

други лица кои ги поканил претседателот на Советот, со претходна одлука на Советот. 
Член на Советот може да зборува за секоја точка поодделно само по пет минути. 

Член 16 
После отворањето на седницата, а пред утврдување на дневниот ред претседателот на Советот го 

утврдува бројот на присутни на седницата. 
Ако претседателот утврди дека на седницата нема кворум за работа, тој ја одложува седницата за 

друг ден и време. 
Седницата ќе се прекини и одложи и во случај кога за време на седницата ќе се утврди дека нема 

кворум за работа на Општинскиот Советот. 
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Член 17 
За донесување на одлуки или други акти на седниците на Општинскиот Советот потребно е присуство 

на мнозинство на членови. 
Одлуките и актите Општинскиот Советот ги носи со мнозинство на гласови. 

 
Член 18 

Гласањето на седниците е јавно. 
Јавното гласање се спроведува со кревање на рака. Членовите се изјаснуваат „за”, „против” и 

„воздржан”. 
Кај утврдувањето на дневниот ред се гласа со „за” и „против”. 
Членовите ги прозива и гласовите ги пребројува претседателот. 
Претседателот на Општинскиот Советот ги објавува резултатите од гласањето. 

 
Член 19 

За работата на седниците се води записник.  
Записникот содржи основни податоци за работата на седницата, за изнесените предлози, за 

учеството во расправата како и за носењето на одлуките. 
Во записникот се внесуваат и резултатите од гласањето по поедини точки. 
Секој член на Советот има право да на почетокот на седницата ги изнеси забелешките на записникот 

од претходната седница. 
За записникот за кој нема забелешки, односно за записникот за кој се прифатени измените се смета 

за усвоен. 
Усвоениот записник го потпишува претседателот на Советот и записничарот. 
Записниците се чуваат во архивата на општината. 
Записникот го води овластено лице од Општина Пробиштип. 

 
Член 20 

Седниците на Советот се јавни. 
Јавноста мора да ја следи работата на Советот, но не смее да пречи во неговата работа. 
За работата на Советот, јавноста се известува по пат на средствата за јавно информирање, web 

страницата на општината. 
  

6. Завршни одредби 
Член 21 

За прашања кои не се утврдени со овој Деловник на одговорен начин ќе се применуваат одредби од 
Деловникот за работа на Советот на Општина Пробиштип. 

 
Член 22 

Овој Деловник стапува на сила од денот на неговото усвојување од страна на Советот на општината, а се 
објавува во „Службен гласник на Општина Пробиштип”. 
 
Број 26-392/11                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 36 став1 точка 15 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 
(Сл. Гласник на општина Пробиштип 4/2005), а Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 
27.04.2017 година ја усвои следната: 

О Д Л У К А 
ЗА ЗБРАТИМУВАЊЕ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП (РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА) 

И ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) 
 

Член 1 
 Тргнувајќи од заедничките интереси, а со цел да се воспостави партнерство 
за редовна размена на информација, практики на управување и професионално искуство, Општина 
Пробиштип од Република Македонија се збратимува со Општина Горњи Милановац од Република Србија. 
 

Член 2 
Збратимувањето меѓу Општина Пробиштип и Општина Горњи Милановац  ќе биде основ за 

продлабочување на пријателството, размена на искуства и развивање на соработка во областа на 
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економијата, образованието, здравството и културата, екологијата и туризмот, социјалните работи,  
млади и спорт,  како и други области од општествениот живот. 
 

Член 3 
Прогласувањето на збратимувањето ќе се изврши на свечен начин со потпишување на повелби 

помеѓу двете општини. 
Член 4 

Во името на Општина Пробиштип, повелбата ќе ја потпише Градоначалникот на општина Пробиштип. 
 

Член 5 
За реализација на соработката, Општина Пробиштип и Општина  Горњи Милановац ќе склучат 

посебен договор. 
Член 6 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Пробиштип”. 
 
Број 26-392/12                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.21017 година, расправајќи по 
барањето од Рената Стоилкова ул.Цар Самоил бр.1 Пробиштип бр.26-410/1 од 25.04.2017 година, а по 
предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето се прифаќа; 

 

2. На барателот да се исплатат 40.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип, на сметка 
200003003625071, во Стопанска Банка АД Скопје, на име Рената Стоилкова;  

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-1                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.21017 година, расправајќи по 
барањето од Македонската православна црква – Охридска архиепископија, Брегалничка епархија 
бр.26-160/1 од 15.02.2017 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето се прифаќа; 

 

2. На барателот да се исплатат 30.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип, на сметка 
200001292522955, во Стопанска Банка АД Скопје, на име МПЦ-ОА Брегалничка епархија;  

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-2                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.21017 година, расправајќи по 
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барањето од Иницијативен одбор за изградба на придружни објекти на црква „Св.Јован Крстител“ 
с.Древено бр.26-345/1 од 06.04.2017 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе 
следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето се прифаќа; 

 

2. На барателот да се исплатат 30.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип, на сметка 
200002067480302, во Стопанска Банка АД Скопје, на име Брегалничка православна епархија, со назнака 
Донација за црква „Св.Јован Крстител“ - Древено;  

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-3                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Владо Анастасовски, бр.26-1259/1 од 22.12.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби 
и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето да се поднесе преку МЗ Шталковица со Ваша заедничка соработка, а доколку имате желба за 
донација, во договор со МЗ Шталковица да ја известите општина Пробиштип, во чие реализирање ќе 
помогне и Советот. 

 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.. 
 

Број 26-392/13-4                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од ИО за изградба на Црква „Воскресение Христово“ во с.Стрмош, бр.26-351/1 од 10.04.2017 
година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето да се комплетира со Проект, заверен кај овластен проектант и заедно со предмер пресметка да 

се достави до Советот. 
 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-5                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од ДСД „Доне Божинов“ од Пробиштип, бр.26-402/2 од 21.04.2017 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 
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1. Барањето поднесено од ДСД „Доне Божинов“ од Пробиштип се одбива, бидејќи Советот нема предвидено 
средства во Буџетот на општина Пробиштип за оваа намена; 

 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-6                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од МЗ Турско Рудари, бр.26-173/2 од 20.02.2017 година, а по предлог на Комисијата за молби и 
барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Се задолжува ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип да направи план за изнесување на смет од с.Турско 
Рудари, со запазени законски процедури и да достави информација до Советот како е постапено по 
барањето, а воедно и за начинот на изнесување на смет од селата Стрмош, Ратавица, Древено и 
Добрево; 

 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-7                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Васка Игнатовска од Злетово, бр.26-1010/1 од 19.10.2016 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Се задолжува одделението за комунални работи да даде налог до ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип да 

направи предлог решение за дислокација на канализациониот крак и за постапеното по налогот да даде 
информација до Советот во рок од 30 дена.; 

 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-8                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Доне Вукадиновски од Пробиштип, бр.26-262/1 од 14.03.2017 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Доне Вукадиновски од Пробиштип (ул.Доне Божинов бр.7/12), се одобрува.  
2. На барателот да се исплатат 5.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 

 

Број 26-392/13-9                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 
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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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Анета Стоименова од Пробиштип, бр.26-309/1 од 27.03.2017 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето се одбива бидејќи барателот не ги исполнува условите за доделување на еднократна парична 

помош согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на 
еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/9 од 30.04.2015 
година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на 
Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична 
помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.36/2015) т.е. има поголеми месечни примања од утврдениот максимум 
(Месечните примања на фамилијата нетреба да бидат повисоки од минималната нето плата во РМ). 
 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-10                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Богоротка и Данило Солтирови од Злетово, бр.26-148/1 од 14.02.2017 година и 26-281/1 
од 20.03.2017 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Богоротка и Данило Солтирови од Злетово (ул.Маршал Тито бр.66), се одобрува.  
 
2. На барателот да се исплатат 3.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-11                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Анѓелова Зорица, бр.26-171/1 од 20.02.2017 година, а по предлог на Комисијата за молби и 
барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Зорица Анѓелова од Пробиштип (ул.Доне Божинов бр.9), се одобрува.  
 
2. На барателот да се исплатат 3.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-12                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
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барањето од Бети Спасова од Виница, бр.26-260/1 од 14.03.2017 година, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето се одбива бидејќи барателот не ги исполнува условите за доделување на еднократна парична 
помош согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на 
еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/9 од 30.04.2015 
година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на 
Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична 
помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.36/2015) т.е. барателот не е жител на општина Пробиштип. 

 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-13                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Лозена и Ацо Миланови од Добрево, бр.26-1038/1 од 02.11.2016 година и 26-299/1 од 
22.03.2017 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето се одбива бидејќи барателот не ги исполнува условите за доделување на еднократна парична 

помош согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на 
еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/9 од 30.04.2015 
година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на 
Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична 
помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.36/2015) т.е. има поголеми месечни примања од утврдениот максимум 
(Месечните примања на фамилијата нетреба да бидат повисоки од минималната нето плата во РМ). 
 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-14                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Верица Ангеловска од Пробиштип, бр.26-57/1 од 24.01.2017 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето поднесено од Верица Ангеловска од Пробиштип се одбива, бидејќи настанот за кој се потребни 

средствата е веќе поминат; 
 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-15                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
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барањето од ЗГ политички прогонувани, затварани и осудувани за идеите за самобитноста на 
македонскиот народ и неговата државност, бр.26-1005/1 од 18.10.2016 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето се одбива бидејќи барателот не ги исполнува условите за доделување на еднократна парична 

помош согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на 
еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/9 од 30.04.2015 
година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на 
Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична 
помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.36/2015) т.е. Здружението не е регистрирано со адреса на ниво на општина 
Пробиштип. 

 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-16                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Орхан и Исмаил Рушидови, бр.26-1072/1 од 15.11.2016 година и 26-99/1 од 31.01.2017 година, 
а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Орхан и Исмаил Рушидови од Пробиштип (ул.Доне Божинов бр.54), се одобрува.  
 
2. На барателот да се исплатат 3.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-17                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Тошо Спиридонов од Пробиштип, бр.26-1274/1 од 19.12.2016 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Се задолжува инспекциското одделение во општина Пробиштип да ја провери фактичката состојба на 

терен и доколку има нарушувања на правата на граѓаните да се врати во првобитна состојба; 
 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-18                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од МЗ Петршино, бр.26-1080/1 од 18.11.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и 
барања, го донесе следниот: 
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З А К Л У Ч О К 
 

1. Се задолжува одделението за комунални работи да даде приоритет на барањето, согласно Програмата 
за изградба и одржување на локални патишта и улици за 2017 година; 

 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-19                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Тони Спасовски од Пробиштип, бр.26-1030/1 од 31.10.2016 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Советот на општина Пробиштип не е надлежен за решавање на ова барање. Барателот да го проследи 

барањето до инспекторатот за животна средина и други надлежни институции; 
 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-20                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Боце Јосифовски од Пробиштип, бр.26-1017/1 од 21.10.2016 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Се задолжува одделението за комунални работи да излезе на терен и да констатира фактичка состојба, 

врз основа на која ќе донесе Заклучок за одобрување или одбивање на барањето; 
 

2. Одделението за комунални работи да даде одговор до Советот во рок од 30 дена; 
 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-21                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Виолетка и Драги Јакимови од Пробиштип, бр.26-28/1 од 13.01.2017 година и 26-281 од 
17.01.2017 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Виолетка и Драги Јакимови од Пробиштип (ул.Доне Божинов бр.11а), се одобрува.  
 
2. На барателот да се исплатат 3.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
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Број 26-392/13-22                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Лилјана Божинова од Пробиштип, бр.26-29/1 од 13.01.2017, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Лилјана Божинова од Калниште, Пробиштип, се одобрува.  
 
2. На барателот да се исплатат 5.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-23                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Стојне Саздовски од с.Стрмош, Пробиштип, бр.26-1272/1 од 29.12.2016, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето од Стојне Саздовски од с.Стрмош, Пробиштип, се одобрува.  
 
2. На барателот да се исплатат 3.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-24                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Беба Шабанова од Пробиштип, бр.26-1237/1 од 15.11.2016 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето се одбива бидејќи барателот не ги исполнува условите за доделување на еднократна парична 

помош согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на 
еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/9 од 30.04.2015 
година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на 
Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична 
помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.36/2015) т.е. има поголеми месечни примања од утврдениот максимум 
(Месечните примања на фамилијата нетреба да бидат повисоки од минималната нето плата во РМ). 
 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-25                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 
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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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Елена Максимова од Пробиштип, бр.26-1113/1 од 05.12.2016, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Елена Максимова од Пробиштип, се одобрува.  
 
2. На барателот да се исплатат 3.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-26                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Далибор Спасовски од Пробиштип, бр.26-1114/1 од 15.12.2016 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето се одбива бидејќи барателот не ги исполнува условите за доделување на еднократна парична 

помош согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на 
еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/9 од 30.04.2015 
година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на 
Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична 
помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.36/2015) т.е. има поголеми месечни примања од утврдениот максимум 
(Месечните примања на фамилијата нетреба да бидат повисоки од минималната нето плата во РМ). 
 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-27                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Иљо Тодосов од Злетово, бр.26-983/1 од 07.10.2016, а по предлог на Комисијата за молби и 
барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Иљо Тодосов од Злетово, (ул.Маршал Тито бр.109) се одобрува.  
 
2. На барателот да се исплатат 3.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-28                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
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барањето од Менка Атанасова од Пробиштип, бр.26-1037/1 од 02.11.2016 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето се одбива бидејќи барателот не ги исполнува условите за доделување на еднократна парична 

помош согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на 
еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/9 од 30.04.2015 
година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на 
Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична 
помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.36/2015) т.е. има поголеми месечни примања од утврдениот максимум 
(Месечните примања на фамилијата нетреба да бидат повисоки од минималната нето плата во РМ). 
 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-29                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Дана Митева од с.Дренак, бр.26-1073/1 од 15.11.2016, а по предлог на Комисијата за молби и 
барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Дана Митева од с.Дренак, се одобрува.  
 
2. На барателот да се исплатат 3.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-30                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Жаклина Коцева од Пробиштип, бр.08-923/1 од 22.09.2016 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето се одбива бидејќи барателот не ги исполнува условите за доделување на еднократна парична 

помош согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на 
еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/9 од 30.04.2015 
година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на 
Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична 
помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.36/2015) т.е. има поголеми месечни примања од утврдениот максимум 
(Месечните примања на фамилијата нетреба да бидат повисоки од минималната нето плата во РМ). 
 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-31                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 
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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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Сунчица Митровска од с.Плешенци, бр.26-1044/1 од 03.11.2016, а по предлог на Комисијата 
за молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Сунчица Митровска од с.Плешенци, се одобрува.  
 
2. На барателот да се исплатат 3.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-32                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Даниела Мицева од с.Ратавица, бр.08-942/1 од 27.09.2016 година, а по предлог на 
Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето се одбива бидејќи барателот не ги исполнува условите за доделување на еднократна парична 

помош согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на 
еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/9 од 30.04.2015 
година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на 
Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична 
помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник 
на општина Пробиштип бр.36/2015) т.е. има поголеми месечни примања од утврдениот максимум 
(Месечните примања на фамилијата нетреба да бидат повисоки од минималната нето плата во РМ). 
 

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-392/13-33                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           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 27.04.2017 година, расправајќи по 
барањето од Ѓорги Кралевски од Пробиштип, бр.26-998/1 од 17.10.2016, а по предлог на Комисијата за 
молби и барања, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
 

1. Барањето од Ѓорги Кралевски од Пробиштип, (ул.Корушка бр.3) се одобрува.  
 
2. На барателот да се исплатат 5.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип.  

 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 

 
Број 26-392/13-34                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и член 21 ста 1 точка 11 од Статутот на Општина Пробиштип (Службен 

Гласник на Општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден 

27.04.2017 година, на предлог на Грдаоначалникот на Општина Пробиштип ја донесе следната:  

 

ОДЛУКА 

За прифаќање на Договор за спроведување на проекти за воспоставување на 

Регионален систем за управување со отпад во Источниот плански регион во 

Рамките на ИПА 2 
       

Член 1 

Со оваа одлука се прифаќа Договор за спроведување на проекти за воспоставување на Регионален 

систем за управување со отпад во Источниот плански регион во  Рамките на ИПА 2  кој треба да се потпише 

помеѓу: Министерството з а животна средина и просторно планирање, Меѓуопштинскиот одбор за 

управување со отпад во Источниот плански регион, Општина Пробиштип и Јавното комунално претпријатие 

Никола Карев Пробиштип заради успешно спроведување на пет проекти во рамките  на повеќегодишната 

Секторска оперативна програма за животна средина и климатски акции за ИПА II (2014-20120). 

     Член 2 

Се овластува Градоначалникот на Општина Пробиштип да го потпише Договорот за  спроведување 

на проекти за воспоставување на Регионален систем за управување со отпад во Источниот плански регион во  

Рамките на ИПА 2. 

     Член 3 

Одлуката стапува во сила со објавувањето во Службен Гласник на Општина Пробиштип. 

 

Број 26-392/14                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
27.04.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

 
 

 


