
     

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

________________________________________________________________________________________________ 

Број 58/2017          Пробиштип  12.05.2017 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.58 
одржана на ден 12.05.2017 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа: 

 
1. Финансиски Извештај за работата на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип за период од 01.01.2107 година до 

31.03.2017 година 26-450/3; 
2. Извештај за реализација на Програмата за спроведување на активностите на спортските друштва и 

одржување на спортската инфраструктура во општината за 2016 година 26-450/4; 
3. Извештај за реализација на Програмата за одбележување на празници, манифестации и настани во 

општина Пробиштип за 2016 година26-450/5; 
4. Извештај за реализација на Акциониот план за социјална заштита за 2016 година 26-450/6; 
5. Извештај од реализирани активности согласно Акциониот план за работа на Комисијата за еднакви 

можности за 2016 година 26-450/7; 
6. Извештај за реализираните активности од страна на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на 

патиштата на општина Пробиштип за 2016 година 26-450/8; 
7. Извештај за реализација на активностите за Програмата во областа на заштитата и спасувањето за 2016 

година 26-450/9; 
8. Извештај за реализација на Програмата за јавно здравје и спроведување на општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести за 2016 година 26-450/10; 
9. Извештај за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на општина Пробиштип за 2016 

година 26-450/11; 
10. Извештај за реализација на Програмата за работа на инспекциското одделение во општина Пробиштип за 

2016 година 26-450/12; 
11. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на територијата на 

општина Пробиштип за 2016 година 26-450/13; 
12. Извештај за реализација на Програмата за изградба и одржување на улично осветлување на територијата 

на општина Пробиштип за 2016 година 26-450/14; 
13. Извештај за реализација на Програмата за ЛЕР на општина Пробиштип за 2016 година 26-450/15; 
14. Извештај за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на општина Пробиштип за 2016 година 

26-450/16; 
15. Извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад на општина Пробиштип за 2016 година 

26-450/17; 
16. Заклучоци по молби и барања 26-450/18 (1-5); 
17. Согласност на СОУ „Наум Наумовски – Борче“ – Пробиштип за отварање на сметка за спроведување на 

ЕРАЗМУС Проект 26-450/19; 
18. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година 26-450/20; 
19. Одлука за одобрување на средства за уредување на трпезарија во рамки на црква „Св.Василиј Велики“ во 

СРТЦ Пониква 26-450/21. 

 

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

општина Пробиштип. 

 

   Број 08-450/23          ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
 12.05.2017 година      ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
       ПРОБИШТИП                                  Тони Тоневски с.р. 
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Врз основа на член 5 став 3 и член 11 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, 41/14 и 138/14), Советот на општина Пробиштип на 
седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по Финансиски Извештај на ЈКП „Никола Карев“ од 
Пробиштип за периодот од 01.01.2017 година до 31.03.2017 година бр.26-458/1 од 08.05.2017 година, ја 
донесе следната : 

 
О Д Л У К А 

За  давање согласност на Финансискиот извештај  на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 
периодот од 01.01.2017 година до 31.03.2017 година 

 
Член 1 

 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот 
од 01.01.2017 година до 31.03.2017 година бр.26-458/1 од 08.05.2017 година. 
 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука е Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 
периодот од 01.01.2017 година до 31.03.2017 година бр.26-458/1 од 08.05.2017 година усвоен со Одлука од 
страна на Управниот одбор на претпријатието бр.02-335/1 од 05.05.2017 година. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-450/3                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 
РМ бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, 
расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за спроведување на активностите на спортските 
друштва и одржување на спортската инфраструктура во општината за 2016 година, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спроведување на активностите на 
спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општината за 2016 година  

 
 

1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за спроведување на активностите на 
спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општината за 2016 година. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за спроведување на 
активностите на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општината за 2016 
година. 

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-450/4                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

 
Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

РМ бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, 
расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на празници, манифестации и 
настани во општина Пробиштип за 2016 година, го донесе следниот: 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на празници, 

манифестации и настани во  
општина Пробиштип за 2016 година 

 
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на празници, 
манифестации и настани во општина Пробиштип за 2016 година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на програмата за одбележување на 
празници, манифестации и настани во општина Пробиштип за 2016 година. 
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-450/5                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 
РМ бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, 
расправајќи по Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална заштита во општина Пробиштип 
за 2016 година, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална заштита во општина 

Пробиштип за 2016 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална заштита во општина 
Пробиштип за 2016 година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална заштита 
во општина Пробиштип за 2016 година. 
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-450/6                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 
РМ бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, 
расправајќи по Извештајот за реализација на Акциониот план за работа на комисијата за еднакви можности 
во општина Пробиштип за 2016 година го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

zа усвојување на Извештајот за реализација на Акциониот план за работа на комисијата за 
еднакви можности   

во општина Пробиштипза 2016 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Акциониот план за работа на комисијата за еднакви 
можности во општина Пробиштип за 2016 година. 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Акциониот план за работа на 
комисијата за еднакви можности во општина Пробиштип за 2016 година. 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-450/7                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  Бр.58/2017   

 

стр.4 

 

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 12.05.2017 година, расправајќи по 
Извештајот за реализирани активности од страна на Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на 
патиштата на општина Пробиштип за 2016 година, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализирани активности од страна на Општинскиот Совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2016 година 

 
1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот реализирани активности од страна на Општинскиот Совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2016 година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот реализирани активности од страна на Општинскиот 
Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2016 година. 
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-450/8                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 
РМ бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина 
Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, 
расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за активности во областа на заштитата и 
спасувањето во општина Пробиштип во 2016 година, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите во областа на 
заштитата и спасувањето   

во општина Пробиштип во 2016 година 
 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за активностите во областа на заштитата и 
спасувањето во општина Пробиштип во 2016 година. 
 
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на програмата за активностите во 
областа на заштитата и спасувањето во општина Пробиштип во 2016 година. 
 

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Пробиштип. 
 
Број 26-450/9                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 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 12.05.2017 година, расправајќи по 
Извештајот за реализација на Програмата за јавно здравје и спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести на општина Пробиштип за 2016 година, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за јавно здравје и спроведување на 
општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина Пробиштип за 2016 

година 
 

1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за јавно здравје и спроведување на 
општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина Пробиштип за 2016 година. 
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2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за јавно здравје и 
спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина Пробиштип за 
2016 година. 

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-450/10                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 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 12.05.2017 година, расправајќи по 
Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на општина Пробиштип за 2016 
година, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на 
општина Пробиштип за 2016 година 

 
1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на 

општина Пробиштип за 2016 година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко 
планирање на општина Пробиштип за 2016 година. 

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-450/11                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 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 12.05.2017 година, расправајќи по 
Извештајот за реализација на Програмата за работа на Одделението за инспекциски работи на општина 
Пробиштип за 2016 година, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Oдделението за 
инспекциски работи на општина Пробиштип за 2016 година 

  
1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за работа на Oдделението за инспекциски 
работи на општина Пробиштип за 2016 година. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за работа на Одделението 
за инспекциски работи на општина Пробиштип за 2016 година. 

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-450/12                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 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 12.05.2017 година, расправајќи по 
Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2016 година на подрачјето 
на општина Пробиштип, го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште за 

2016 година на општина Пробиштип 
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1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на општина Пробиштип за 2016 година. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на општина Пробиштип за 2016 година. 

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-450/13                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 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 12.05.2017 година, расправајќи по 
Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на уличното осветлување во општина 
Пробиштип за 2016 година, го донесе следниот: 

  
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на уличното 
осветлување во општина Пробиштип за 2016 година 

 
1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на уличното 

осветлување на подрачјето на општина Пробиштип за 2016 година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за изградба и 
одржување на уличното осветлување на подрачјето на општина Пробиштип за 2016 година. 

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-450/14                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 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 12.05.2017 година, расправајќи по 
Извештајот за реализација на Програмата за ЛЕР на општина Пробиштип за 2016 година, го донесе 
следниот: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за ЛЕР на општина Пробиштип за 2016 

година 
 

1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за ЛЕР на општина Пробиштип за 2016 
година. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за ЛЕР на 
општина Пробиштип за 2016 година. 

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-450/15                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 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 12.05.2017 година, расправајќи по 
Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на општина Пробиштип за 2016 година, 
го донесе следниот: 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на 

општина Пробиштип за 2016 година  
 

1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на општина 
Пробиштип за 2016 година. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за енергетска 
ефикасност на општина Пробиштип за 2016 година. 

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-450/16                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 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 12.05.2017 година, расправајќи по 
Извештајот за реализација на Програмата за управување со отпад на општина Пробиштип за 2016 година, го 
донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за управување со отпад на општина 
Пробиштип за 2016 година  

 
1.    СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за управување со отпад на општина 

Пробиштип за 2016 година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за управување со 
отпад на општина Пробиштип за 2016 година. 

 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 
Број 26-450/17                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 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 12.05.2017 година, расправајќи по 
барањето од Кети Ристова од Виница, бр.26-441/1 од 04.05.2017 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 ител на општина Пробиштип. 

 

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

Број 26-450/18-1                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 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 
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бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.21017 година, расправајќи по 
барањето од Македонската православна црква – Охридска архиепископија, Брегалничка епархија 
бр.26-1020/1 од 25.10.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот: 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Барањето се прифаќа; 

 

2. На барателот да се исплатат 30.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип, на сметка 
200002288809664, во Стопанска Банка АД Скопје, на име МПЦ-ОА Брегалничка епархија;  

 

3. Барателот да достави извештај до Советот за реализацијата на средствата; 
 

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

Број 26-450/18-2                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 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 12,05,2017 година, расправајќи по 
барањето од Жителите на МВ Барбаревско маало, бр.26-414/2 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. Се задолжува одделението за комунални работи, во соработка со ЈКП, а на сметка на општина 

Пробиштип, да се спроведе вода до шахта, од последниот приклучок во МВ Барбаревско маало, до 
соодветно место на МВ Кала 
 

2. Да се направи шахта од каде ќе можат барателите да се приклучат во истата, за што ќе си платаат 
соодветен надоместок и ќе ги регулираат односите со ЈКП. 

 

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

Број 26-450/18-3                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 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 12.05.2017 година, расправајќи по 
барањето од Билјана Атанасова од Пробиштип бр.26-61/1 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 се прифаќа; 

 

2. На барателот да се исплатат 10.000,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип; 
 
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 

 

Број 26-450/18-4                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 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 12.05.2017 година, расправајќи по 
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барањето од Ружица Манасова од Пробиштип бр.26-470/1 од 10.05.2017 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 23.380,00 денари од Буџетот на општина Пробиштип; 
3. Одделението за комунални работи на општина Пробиштип да изврши надзор на реализацијата на 

средствата по барањето;  
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип. 
 

Број 26-450/18-5                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 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) , Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 
година, постапувајќи по Барањето поднесено од СОУ„Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип, ја даде 
следната: 

С О Г Л А С Н О С Т  
за отварање на сметка за спроведување на ЕРАЗМУС Проект во СОУ „Наум Наумовски - Борче“ - 

Пробиштип 
 

Член 1  
 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ  за отварање на сметка на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ – Пробиштип за 
спроведување на ЕРАЗМУС Проект. 

Член 2 
 Составен дел на оваа Согласност е барањето од СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип и 
ЕРАЗМУС Проектот. 

Член 3 
 Согласноста стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.       
 
Број 26-450/19                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 

Врз основа на член 36, став1, 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 барањето од МПЦ-Брегалничка православна епархија бр.26-463/1 од 
09.05.2017 година, Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година ја донесе 
следната: 

ОДЛУКА 
за одобрување на средства за уредување на трпезарија во рамки на 

црквата ,,Свети Василиј Велики,, во СРТЦ Пониква 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобруваат  средства од буџетот на општина Пробиштип за уредување на 
трпезарија во рамки на црквата „Успение на пресвета Богородица“ во Пробиштип, во износ од 120.000,00 
денари. 

Член 2 
За одобрените средства се задолжува Градоначалникот на општина Пробиштип да склучи Договор за 

регулирање на меѓусебните права и обврски. 
Член 3 

Стручна Комисија од општината да изврши контрола наизведените работи и да достави извештај до 
Советот на општината. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на Општина Пробиштип. 
 
Број 26-450/21                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
12.05.2017 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
ПРОБИШТИП                                                                           Ранко Давитков с.р 
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