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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ШТИП

Службен гласник
на Општина Штип
Излегува по потреба

Број 3
31 март 2010 година
Штип

ГОДIНА XLVII

74.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА
ФИНАНСИСКО УЧЕСТВО НА ОПШТИНА ШТИП
ВО ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
ВО СЕЛО ЧАРДАКЛИЈА
I
Се објавува Одлуката за финансиско учество на Општина Штип во проектот за
изградба на фекална канализација во село Чардаклија.
II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 08-1594/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

75.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 21 точка 25 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 I 16/09), Советот на Општина
Штип на седницата одржана на 25 март 2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФИНАНСИСКО УЧЕСТВО НА ОПШТИНА ШТИП
ВО ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
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ВО СЕЛО ЧАРДАКЛИЈА
Член 1
За изградба на фекална канализација во село Чардаклија, Општина Штип ќе
аплицира со проект за обезбедување средства од Програмата за рамномерен рeгионален
развој за 2010 година - „Програма за развој на селата“.
Член 2
Вкупната вредност на Проектот е 7.685.776,00 денари. 3.842.888,00 денари или 50%
од вкупната вредност се обезбедени од Бирото за регионален развој.
Општината Штип како носител на апликацијата ќе партиципира со 1.534.728,00
денари или 20% од вредноста на проектот.
Член 3
Средствата од член 1 ќе се обезбедат од буџетот на Општина Штип за 2010 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесување-то, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-1594/1
25 март 2010 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Сузана Николовска, с. р.

76.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ШТИП
ЗА 2009 ГОДИНА
I
Се објавува Завршната сметка на буџетот на Општина Штип за 2009 година.
II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 08-1595/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник
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Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

77.
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 21 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Штип
(„Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), Советот на
Општина Штип на седницата одржана на 25 март 2010 година, донесе

ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ШТИП
ЗА 2009 ГОДИНА
Член 1
Завршната сметка на буџетот на единицата на локалната самоуправа за 2009
година се состои од:
Планирани

- Вкупно приходи
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Трансфери
Дотации
Приходи од
самофинансирачки
активности
Донации
Пренесено салдо од
2008 година

- Вкупно расходи

Утврдени намени
Резерви

- Салдо на 31.
31.12.
12.2009

554.201.092,00 денари

Реализирани

493.157.992,00 денари

111.366.000,00 денари
6.050.000,00 денари
7.000.000,00 денари
66.272.162,00 денари
316.773.930,00 денари

95.101.324,00 денари
3.611.839,00 денари
827.282,00 денари
49.552.792,00 денари
316.640.506,00 денари

46.739.000,00 денари

27.424.249,00 денари

0,00 денари
22.000.325,00 денари

0,00 денари

554.201.092,00 денари

552.801.092,00 денари
1.400.000,00 денари

472.314.528,00 денари

472.114.528,00 денари
200.000,00 денари

20.843.464,00 денари
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Член 2
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот
буџет во износ од 13.400.222,00 денари се пренесува како вишок на приходи од
претходната година на основниот буџет на ЕЛС Штип за 2010 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на блок
дотации во износ од 5.950.615,00 денари се пренесува како вишок на приходи од
претходната година на буџетот на наменски дотации на ЕЛС Штип за 2010 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на
самофинансирачки активности во износ од 1.492.627,00 денари се пренесува како вишок
на приходи од претходната година на буџетот на самофинансирачки активности на ЕЛС
Штип за 2010 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на
донации во износ од _____0_______ денари се пренесува како вишок на приходи од
претходната година на буџетот на донации на ЕЛС Штип за 2010 година.
Член 3
Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и
извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и
расходи на Завршната сметка на буџетот на единицата на локалната самоуправа Штип
за 2009 година и во Посебниот дел по програми и основни намени по економска
класификација и тоа:
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ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - ОПШТИНА ШТИП
Основен буџет
БУЏЕТ НА ОПШТИНА ШТИП
ВИШОК НА ПРИХОДИ
ВКУПНИ ПРИХОДИ
7
71 Даночни приходи
711

712

713
714
715

716
717

718

719

72

Данок од доход,
добивка и
капитални
добивки
Придонеси од
плати за
социјални
фондови
Даноци на имот

План

Реализ.

План

Реализ.

13.400.222

План

Реализ.

5.950.615

190.688.162

149.093.237

316.773.930

111.366.000

95.101.324

0

9.420.000

5.099.620

37.000.000

Самофинасирачки
активности

Дотации

316.640.50
6
0

1.492.627

Донации
Реа
План
лиз.
0

Кредити
Реали
План
з.
0

Неданочи приходи
721 Претприемачки
приход и приход
од имот
722 Такси и
надоместоци
723 Административн

План

Реализ.
20.843.464

46.739.000

27.424.249

0

0

0

0

554.201.092

493.157.992

0

0

0

0

0

0

111.366.000

95.101.324

9.420.000

5.099.620

37.000.000

30.255.935

64.296.000

59.616.919

650.000

128.850

0

0

30.255.935

Домашни даноци
на стоки и услуги
Данок од
меѓународна
трговија и
трансакции
(царини и
давачки)
Други даноци
Даноци на
специфични
услуги
Такси за
користење или
дозволи за
вршење на
дејност
Данок на
финансиски
трансакции

Вкупно

0

0

64.296.000

59.616.919

64.296.000

59.616.919

650.000

128.850

650.000

128.850

0

0

52.789.000

28.766.454

0

0

2.600.000

1.130.920

43.406.464

24.560.164

6.050.000
050.000
6.

3.611.839

2.600.000

1.130.920

500.000

956.658

0

301.629

46.739.000

42.906.464

24.852.986

23.603.506

0

0

0

0
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724
725
73

и такси и
надоместоци
Други Владини
услуги
Други неданочни
приходи

Капитални приходи
731 Продажба на
капитални
средства
732 Продажба на
стоки
733 Продажба на
земјиште и
нематеријални
вложувања
734 Капитални
трансфери од
невладини
извори
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Трансфери и донации
741 Трансфери од
други нивоа на
власт
742 Донации од
странство
743 Капитални
донации
75

76

Домашно задолжување
751 Краткорочни
позајмици во
земјата
752 Благајнички
записи
753 Долгорочни
обврзници
754 Домашно
задолжување
Задолжување во
странство
761 Меѓународни
развојни агенции
762 Странски влади
769

Други

1.150.000

88.018

1.800.000

1.436.243

7.000.000

827.282

7.000.000

0

49.552.792

316.773.930

66.272.162

49.552.792

316.773.930

0

3.832.536

1.249.480

0

0

0

0

0

0

0

827.282

66.272.162

0

301.629

0

0

0

0

316.338.87
7
316.338.877

0

0

0

2.571.263

0

0

0

0

2.571.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.150.000

88.018

5.632.536

2.987.352

7.000.000

827.282

0

0

0

0

7.000.000

827.282

0

0

383.046.092

368.462.932

383.046.092

368.462.932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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77

78

задолжувања во
странство
Продажба на хартии од
вредност
771 Продажба на
хартии од
вредност
Приходи од отплата на
заеми
781 Приходи од
наплатени
дадени заеми

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - ОПШТИНА ШТИП
Основен буџет
БУЏЕТ
БУЏ ЕТ НА ОПШТИНА ШТИП
ВКУПНИ РАСХОДИ
4
40

41

42

Плати наемнини и
надоместоци
401 Основни плати и
надоместоци
402 Придонеси за
социјално
осигурување од
работодавачите
403 Останати
придонеси од
плата
Резерви и недефинирани
расходи
411 Финансирање на
нови програми и
потпрограми
412 Постојана
резерва
(непредвидливи
расходи)
413 Тековни резерви
(разновидни
расходи)
Стоки и услуги
420 Патни и дневни

План

Самофинасирачки
активности

Дотации

Реализ.

План

Реализ.

План

Донации

Реализ.

Кредити

План

Реализ.

План

Вкупно

Реализ.

План

Реализ.

190.688.162

135.693.015

316.773.930

310.689.891

46.739.000

25.931.622

0

0

0

0

554.201.092

472.314.528

35.860.000

34.102.441

253.418.659

251.912.711

0

0

0

0

0

0

289.278.659

286.015.152

26.730.000

25.719.516

179.388.259

178.272.196

206.118.259

203.991.712

9.030.000

8.378.972

73.976.000

73.603.824

83.006.000

81.982.796

100.000

3.953

54.400

36.691

154.400

40.644

1.400.000

200.000

0

0

1.400.000

200.000

0

0

600.000

200.000

800.000

0

175.672.548

141.761.197

2.315.000

817.141

600.000

0

0

0

0

0

0

200.000

800.000

75.332.277

63.074.039

59.236.271

55.074.941
55.074.941

41.104.000

23.612.217

1.320.000

414.625

80.000

80.000

915.000

322.516

0

0

0

0
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расходи
421

423

424

425

Комунални
услуги, греење,
комуникација и
транспорт
Ситен инвентар,
алат и други
материјали за
поправки
Поправки и
тековно
одржување
Договорни услуги

34.419.000

30.143.475

39.519.971

38.623.564

7.621.600

3.775.763

81.560.571

72.542.802

4.000.000

2.729.737

1.323.000

1.314.464

21.131.000

14.085.957

26.454.000

18.130.158

16.940.000

13.488.687

4.294.000

2.178.490

4.588.000

1.985.920

25.822.000

17.653.097

12.843.277

11.609.194

13.799.500

12.666.905

4.282.400

2.076.781

30.925.177

26.352.880

5.810.000

4.688.321

219.800

211.518

2.566.000

1.365.280

8.595.800

6.265.119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Наменски
дотации
Блок дотации

0

0

0

0

Дотации за
делегирани по
одделни
надлежности

0

0

0

0

0

0

0

0

426

43

44

Други тековни
расходи
Тековни трансф
трансфери
ери до
вонбуџетските фондови
431 Трансфери до
фондот за ПИОМ
432 Трансфери до
Агенцијата за
вработување
433 Трансфери до
Фондот за
здравство
Тековни трансфери до
единиците на локалната
самоуправа
441 Дотации од ДДВ
442
443
444

45

Каматни плаќања
451 Каматни
плаќања кон
нерезидентни
кредитори
452 Каматни
плаќања кон
домашни
кредитори

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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453

46

47

48

Каматни
плаќања кон
други нивоа на
власт

Субвенции и трансфери
461 Субвенции за
јавни
претпријатија
462 Субвенции за
приватни
претпријатија
463 Трансфери до
невладини
организации
464 Разни трансфери

9.210.000

Социјални бенефиции
бенефиции
471 Социјални
надоместоци
472 Плаќања на
бенефиции од
Пензиски фонд
473 Плаќања на
надоместоци од
Агенцијата за
вработување
474 Плаќања на
надоместоци од
Фондот за
здравствено
осигурување

1.100.000

766.000

Капитални расходи
480 Резерви за
капитални
расходи
481 Градежни
објекти
482 Други градежни
објекти
483 Купување мебел,
опрема, возила и
машини
484 Стратешки стоки
и други резерви
Други
485 нефинансиски

6.998.660
6. 998.660

1.409.000

1.243.905

370.000

222.333

4.800.000

4.037.975

4.410.000

2.960.685

1.409.000

1.243.905

370.000

222.333

1.100.000

766.000

0

0

0

0

67.785.885

30.551.875

2.710.000
2.710.000

2.458.334

5.265.000

1.270.000

1.142.115

1.150.000

1.150.000

300.000

65.015.885

28.125.852

220.000

220.000

850.000

1.500.000

1.283.908

1.340.000

1.088.334

4.115.000

2.097.072

300.000

1.797.072

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.989.000

8.464.898

0

0

0

0

4.800.000

4.037.975

6.189.000

4.426.923

1.100.000

766.000

1.100.000

766.000

0

0

0

0

0

0

75.760.885

35.107.281

0

0

2.720.000

2.592.115

66.085.885

28.345.852

6.955.000

4.169.314

0

0

0

0
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средства
486
487

488
489

49

Финансиски
средства
Капитални
трансфери до
вонбуџетски
фондови
Капитални
дотации до ЕЛС
Капитални
субвенции за
претпријатија и
невладини
организации

Отплата на главнина
491 Отплата на
главнина до
нерезидентни
кредитори
492 Отплата на
главнина до
домашни
институции
493 Отплата на
главнина до
други нивоа на
власт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Член 4
Во Посебниот дел на Завршната сметка на буџетот на единицата на
локалната самоуправа Штип за 2009 година се прикажуваат расходите по
програми, подпрограми, по сметки и ставки.
Член 5
Општиот дел на Завршната сметка на буџетот на единицата на локалната
самоуправа Штип за 2009 година се објавува во Службениот гласник на единицата
на локалната самоуправа Штип.

Број 0701-1595/1
25 март 2010 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Сузана Николовска, с. р.

78.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2009 ГОДИНА

I
Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај на Општина
Штип за 2009 година.
II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1596/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

79.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02), член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 35 од
Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07,
11/08, 07/09 и 16/09), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 25 март
2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2009 ГОДИНА
I
Се усвојува Годишниот извештај на Општина Штип за 2009 година.
II
Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавува-њето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-1596/1
25 март 2010 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Сузана Николовска, с. р.

80.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА
ЗА РАСХОДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА
И СИТЕН ИНВЕНТАР

I
Се објавува Одлуката за расходување на средства и ситен инвентар.
II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.
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Број 08-1597/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

81.
Врз основа на член 34 од Правилникот за буџетите и буџетските корисници
(„Службен весник на РМ“ број 28/03, 62/06 и 08/09) и член 21 точка 35 од Статутот на
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09
и 16/09), Советот на Oпштина Штип на седницата одржана на 25 март 2010 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСХОДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА
И СИТЕН ИНВЕНТАР
Член 1
Општина Штип ги расходува опремата и ситниот инвентар предложени во
Предлог-листата на Комисијата за попис на средствата и изворите на средствата за
2009 година.
Член 2
Бидејќи опремата нема книговодствена вредност и е неупотреблива ќе се
уништи на депонија.
Машината за копирање ќе се отуѓи по пат на јавно надавање или со
непосредна спогодба како старо железо.
Како старо железо ќе се отуѓи и:
- полски кревет – 1 број
- ПП помпи – 4 броја
- копач – 1 број
- лопата – 6 броја
- ПП апарат – 2 броја
- ПП апарат – 3 броја
- ПП спојки ф-52 – 4 броја
- железни кревети – 18 броја
- потопна пумпа Веда – 2 броја
Член 3
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Составен дел на оваа Одука е Предлог-листата на Комисијата за попис на
средствата и изворите на средствата за 2009 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесува-њето, а ќе
се објави во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-1597/1
25 март 2010 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Сузана Николовска, с. р.

82.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
НА ЈП „ИСАР“ - ШТИП ЗА 2009 ГОДИНА
I
Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансиски извештај на ЈП „Исар“ Штип за 2009 година.
II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1598/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

83.
Врз основа на член 36 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02), член 11 точка 3 и 6 од Законот за јавни претпријатија
(„Службен весник на РМ“ број 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09) и член 21
точка 24 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број
01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), Советот на Општина Штип на седницата одржана
на 25 март 2010 година, донесе
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ЗАКЛУЧОК
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
НА ЈП „ИСАР“ - ШТИП ЗА 2009 ГОДИНА
I
Се усвојува Финансискиот извештај на ЈП „Исар“ - Штип за 2009 година.
II
Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавува-њето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-1598/1
25 март 2010 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Сузана Николовска, с. р.

84.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА
НА ЈП „ШТИП-ПРОЕКТ“-ШТИП
ЗА 2009 ГОДИНА
I
Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка на ЈП „Штиппроект“-Штип за 2009 година.
II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1599/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

85.
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Врз основа на член 36 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 21 точка 24 од Статутот на Општина Штип
(„Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09),
Советот на Општина Штип на седницата одржана на 25 март 2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА
НА ЈП „ШТИП-ПРОЕКТ“-ШТИП
ЗА 2009 ГОДИНА
I
Се усвојува Годишната сметка на ЈП „Штип-проект“-Штип за 2009 година.
II
Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавува-њето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-1599/1
25 март 2010 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Сузана Николовска, с. р.

86.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ДЕЛОКРУГОТ И НАЧИНОТ
НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ НА ОПШТИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЈА НА ОПШТИНА ШТИП
I
Се објавува Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската администрација на Општина Штип.
II
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Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1600/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

87.
Врз основа на член 57 став 4 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 48 став 2 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), Советот на
Општина Штип на седницата одржана на 25 март 2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ДЕЛОКРУГОТ И НАЧИНОТ
НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ НА ОПШТИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЈА НА ОПШТИНА ШТИП
I.

Општи одредби

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската администрација на Општина Штип,
видовите на организационите облици, условите за нивно образува-ње и
раководењето со нив.
Член 2
(1) Општинската администрација на Општина Штип (во натамош-ниот текст:
општинска администрација) ги извршува работите од надлеж-ност на ораните на
општината односно советот и градоначалникот на општината.
(2) Општинската администрација:
- врши стручни работи за советот и градоначалникот на општината;
- ја следи проблематиката во областите од надлежност на општината, врши
анализа на состојбите и дава иницијативи и предлози за нивно решавање;
- доставува информации и податоци во врска со активностите на општината
на барање на надлежните органи или врз основа на закон и
- врши други работи што ќе ги определи советот и градоначалникот.
(3) Општинската администрација ги извршува работите од надлеж-ност на
органите на општината во согласност со Уставот и со закон, со Статутот на
општината и со други прописи и општи акти донесени врз основа на закон.
Член 3
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Врз основа на надлежностите на општината утврдени со закон, како и
групирањето на работите и задачите според видот, обемот, сложеноста, нивната
меѓусебна сродност и поврзаност, општинската администрација се организира в
сектори и одделенија.
Член 4
Сектор се формира заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани
подрачја од надлежност на органите на општината, како и заради координирање и
контрола на работите од надлежност на одделенијата во неговиот состав и следење
и унапредување на меѓусебната соработка на одделенијата.
(2) Одделение се формира заради непосредно извршување на една од
следните работи: нормативно-правни, управување со човечки ресурси, стручноаналитички, управни, управно-надзорни, урбанистичко планира-ње, уредување на
просторот, уредување на градежно земјиште, геодетски работи заштита на
животна средина, сообраќајна инфраструктура, образование и јавни дејности,
локален економски развој, инспекциски, информативно-документациони,
информативно-комуникациски, стручно-оперативни, материјално-финансиски,
инвестициони, информатичко-тех-нолошки, стручно-административни и други
работи.
Организација на општинската администрација
Член 5
Општинската администрација на Општина Штип се организира во следните
сектори, одделенија и ТППЕ.
1. Сектор за правно нормативни работи, информирање и услуги,
информатички и општи работи
- Одделение за поддршка на градоначалникот
- Одделение за правно нормативни работи, јавни набавки и поддршка на
советот
- Одделение за услуги и информирање на граѓаните
- Одделение за информатички работи
- Одделение за општи работи
II.

2.
-

Сектор за финансиски прашања
Одделение за буџетска координација и контрола
Одделение за сметководство и плаќање
Одделение за администрирање на приходи

3. Сектор за урбанизам и уредување на градежно земјиште, комунални
дејности и заштита на животната средина
- Одделение за урбанизам, градежништво, станбени работи и заштита на
животната средина
- Одделение за уредување на градежно земјиште, регулација и геодетски
работи
- Одделение за комунални дејности
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4. Сектор за јавни служби и локален економски развој
- Одделение за јавни служби
- Одделение за локален економски развој
5. Сектор за инспекциски работи
- Одделение за урбанистички, градежен надзор и надзор над сообраќај и
патишта
- Одделение за друг вид на надзор од надлежност на општината
6. Одделение за внатрешна ревизија
7. Одделение за управување со човечки ресурси
8. Територијална противпожарна единица
Член 6
Составен дел на оваа Одлука е графички приказ - органограм.
Делокруг и начин на извршување на задачите

III.

Член 7
Секторот за правно нормативни работи, информирање и услуги,
информаинформа- тички и општи работи ги врши следните работи:
- подготвува акти за советот и градоначалникот;
- ги подготвува седниците на советот и седниците на неговите комисии и
други работни тела;
- врши стручни работи за советот и градоначалникот;
- ракува со документите на општината и ги чува се до нивното уништување,
односно предавање на Државниот архив на Република Македонија;
- врши информатичко-технички работи;
- се грижи за техничко и функционално одржување на администра-тивните
простории.

-

Член 8
Одделението за поддршка на градоначалникот ги врши следните работи:
ги средува и чува сите писмени акти за потребите на градоначал-никот;
закажува и води потсетник за закажани состаноци и средби на
градоначалникот;
врши прием на доставените писмени материјали, ги проследува до
градоначалникот и надлежните одделенија и сектори;
ги координира и соработува со одделенијата во подготвување на јавни
настапи и односи со медиумите;
ги пренесува сите соопштенија до јавноста и медиумите по задача на
градоначалникот;
води грижа за комуникацијата на странки кај градоначалникот;
ги организира и подготвува состаноците кај градоначалникот;
организира протоколарни приеми, посети, средби и состаноци кај градоначалникот;
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-

организира одбележување на државни и општински празници, значајни
настани и личности во општината;
врши подготовка и ги организира службените патувања на градоначалникот во земјата и странство.

Член 9
Одделението за правно нормативни работи, јавни набавки и поддршка
на советот ги врши следните работи:
- подготвува акти за советот;
- ги подготвува седниците на советот и седниците на неговите комисии и
други работни тела и учествува во нивната работа;
- врши стручни работи за советот;
- доставува информации и податоци во врска со активностите на советот,
комисиите и другите работни тела врз основа на закон;
- изготвува акти за потребите на органите на општината;
- ја застапува општината пред судовите, другите државни органи и правни
лица;
- спроведува постапки за јавни набавки;
- врши компјутерска обработка на материјалите за седниците на советот,
комисиите и другите работни тела на Советот на општината;
- врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност.
Член 10
Одделението за услуги и информирање на граѓаните ги врши следните
работи:
- прием на сите граѓани кои бараат услуга или информација од
надлежностите на општината;
- директно-усно информирање или упатување на граѓаните на соодветното
место за неговото барање;
- помагање на граѓаните во пополнување на барањата за соодветната услуга
или информација;
- евидентирање/архивирање на барањето во соработка со архивата;
- следење на текот на извршување на предметите кои се предадени на
извршување во задна канцеларија и информирање на граѓаните за текот и
рокот кога ќе ја добие услугата или информацијата;
- соработка со одделенијата во општинската администрација, за ефикасно и
навремено услужување и информирање на граѓаните, преку постојана
комуни-кација на вработените во општинскиот центар за услуги на
граѓаните;
- учествува во решавањето на прашањата на припадниците на заедницата;
- врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност.
Член 11
Одделението за информатички работи ги врши следните работи:
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-

-

одржување на оперативниот систем, системот на управување со базите на
податоци и апликативниот софтвер;
спроведува мерки за безбедност и заштита на информативниот систем во
општината;
спроведува постапка за заштита на преносот на податоците;
врши поврзување на нови корисници на компјутерско-комуника-циска
мрежа;
инсталира, проверува и одржува опрема;
обезбедува резервни делови и техничка документација;
изготвува документација за базите на податоци;
врши надзор и одржување на базите на податоци;
спроведува постапка за заштита и реконструкција на базите на податоци;
дава помош на корисниците на информативниот систем во работата со
базите на податоци;
врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност.
Член 12
Одделението за општи работи ги врши следните работи:
ракува со документите на општината и ги чува се до нивно уништување,
односно предавање на Државниот архив на Република Македонија;
врши прием на пошта и други писмени материјали, води деловодник
поединечно за секторите во електронска и печатена форма;
врши набавка на потрошен материјал и ситен инвентар;
ги врши стручно-административно-техничките работи на органите на
обликот на месна самоуправа и справување со кризи;
изготвува процена на загрозеност;
изготвува годишна акциона програма за заштита и спасување;
изготвува локален план за заштита и спасување;
предлага мерки за заштита и спасување;
ги спроведува мерките за заштита и спасување во останатите институции
кои се во надлежност на локалната самоуправа;
врши едукација на граѓаните за заштита и спасување и справување со кризи;
ги спроведува законските нормативи од областа на заштитата, спасувањето
и справувањето со кризи;
врши припрема, сортирање, умножување и копирање на материја-лите за
седници на советот и комисиите на Советот на општината;
се грижи за техничкото и функционално одржување на зградата на
локалната самоуправа;
врши достава на сите писмени материјали до членовите на советот и
другите правни и физички лица;
врши одржување и сервисирање на возниот парк;
врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност.
Член 13
Секторот за финансиски прашања
прашања ги врши работите поврзани со:
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-

-

-

следење и примена на законите и подзаконските акти од областа на
буџетското и материјално-финансиското работење;
управување, следење и контрола на состојбата и движењето на средствата и
изворите на средствата на општината утврдени со буџетот;
подготвување, извршување и известување за извршувањето на буџетот на
општината;
подготовка на стратешкиот план на општината;
измена и дополнување на буџетот и стратешкиот план на општината;
контрола на подготовката и извршувањето на буџетот;
спроведува ex-ante и ex-post финансиска контрола;
изготвување на финансиски план за извршување на буџетот (месечен,
квартален и годишен) на општината, органите во состав и единките
корисници на буџетот на општината;
следење на остварувањето на приходите и извршувањето на трошоците на
општината;
сметководствено евидентирање за извршувањето на буџетот и
подготвување на годишна сметка;
подготовка за годишен финансиски извештај согласно Законот за јавна
внатрешна финансиска контрола;
подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената
документација;
пресметувањето и исплатата на платите на вработените во општината;
утврдувањето и наплатата на даноците, таксите и надоместоците што се
приходи на општината;
други работи врз основа на Законот за буџетите, Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа, Законот за јавна внатрешна
финансиска контрола, Законот за даноците на имот, Законот за комунални
такси и другите закони и прописи со кои се уредуваат изворите на приходи
на општината;
врши и други работи од областа на финансиското управување и контрола.

Член 14
Одделението за буџетска координација и контрола ги врши следните
работи:
- подготовка на буџетот на општината и негова измена и дополнување;
- подготовка на стратешкиот план на општината и негова измена и
дополнување;
- следење на извршувањето на буџетот на општината;
- изготвување на информации и извештаи за извршувањето на буџетот;
- следење и примена на законската регулатива од областа на буџетското
работење;
- изготвување на годишни, квартални и месечни финансиски планови за
буџетот на општината и неговите органи во состав и единки на корисници
согласно законските прописи;
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-

-

-

-

-

-

-

-

дава мислење по предлог на актите што ги изготвуваат другите
организациони единици во општината и предлог актите на другите субјекти
кои имаат или можат да имаат финансиски импликации за буџетот на
општината;
подготовка на извештај на реализирани програми, проекти и договори,
согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола;
подготовка на извештај за активностите за воспоставување и развој на
финансиското управување и контрола, согласно Законот за јавна внатрешна
финансиска контрола;
следење и примена на законската регулатива (закони, подзаконски акти,
прописи, стандарди, упатства) од областа на финансиската контрола;
подготовка на записници и извештаи за извршените контроли;
вршење на проценки на ризик на процесите на финансиското управување и
контрола;
вршење на самопроценки на одделни процеси на системот на финансиското
управување и контрола, врз основа на извршена проценка на ризик и
подготовка на извештај за спроведените самопроцени, согласно Законот за
јавна внатрешна финансиска контрола;
математичка, формална и контрола на регуларноста на сметковод-ствената
документација пред да се изврши плаќањето врз основа на изготвени листи
за проверки;
целокупна контролана сметководствената документација после извршувањето на плаќањето;
вршење проверка на исправноста на фактурите доставени врз основа на
склучени договори за набавка и нивна усогласеност со испратниците/работните налози и порачките;
контрола на налозите за порачки до соодветните добавувачи согласно со
склучените договори за набавки и следење на реализа-цијата на порачките.
Член 15
Одделението за сметководство и плаќање ги врши следните работи:
следење и примена на законската регулатива од областа на
сметководствено, материјално и финансиско работење;
секојдневно водење на благајнички работи и трезор;
пресметка и исплата на платите на вработените;
подготвување на завршна сметка и периодични извештаи за извршувањето
на буџетот на општината;
подготовка на основните финансиски извештаи (биланс на состојба, биланс
на приходите и расходите, консолидиран биланс на капиталниот имот,
биланс на задолжување и белешки/образложение кон финансиските
извештаи;
сметководствено евидентирање на достасаните обврски и основните
средства на општината;
исплата по сметководствена документација;
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подготовка на извештај за планирани и потрошени средства по ставки
(споредбен табеларен приказ) согласно Законот за јавна внатрешна
финансиска контрола.
Член 16
Одделението за администрирање на приходи ги врши следните работи:
утврдување на даноците, таксите и надоместоците кои се приход на
општината;
утврдување наплатата на данок на подарок и наследство на имот;
утврдување на пазарна вредност на недвижностите во општината;
водење регистар на недвижен имот;
изготвување решенија за даночно ослободување;
други работи врз основа на Законот за данок на имот, Законот за комунални
такси и надоместоци и другите закони и прописи со кои се уредуваат
изворите на приходи на општината.

Член 17
Секторот за урбанизам и уредување на градежно земјиште, комунални
дејности и заштита на животната средина ги врши следните работи:
- просторно и урбанистичко планирање, издавање на одобренија за градење
(за градби од трета, четврта и петта категорија) на објекти од локално
значење утврдени со закон, уредување на просторот и уредување на
градежното земјиште;
- заштита на животната средина, мерки за заштита и спасување на
загадувањето на водата, воздухот и земјиштето;
- следење на комунално станбената дејност утврдена со закон;
- други работи кои ќе му бидат ставени во надлежност со акт на советот и
градоначалникот.
Член 18
Одделението за урбанизам, градежништво, станбени работи и заштита
на животната средина ги врши следните работи:
- уредување на просторот;
- спроведување на планската документација;
- стручно следење на степенот на реализација на урбанистичките планови и
покренување иницијативи за нивно изменување и дополнување;
- издавање на локациски услови и одобренија за градба на објекти од локално
значење утврдени со закон;
- ги следи и планира потребите за домување на подрачјето на Општина Штип,
согласно Законот за домување;
- предлага годишна програма и превзема мерки и активности за нејзина
реализација, во согласност на Законот за домување;
- донесува мерки за спречување од загадување на животната средина и
просторот;
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-

води постапка за издавање на интегрирани дозволи и спроведување на
законите од областа на животната средина;
врши и други работи кои ќе му бидат доверени во негова надлеж-ност.

Член 19
Одделението за уредување на градежно земјиште, регулација и
геодетски работи ги врши следните работи:
- изготвува годишни програми за уредување на градежно земјиште;
- припрема податоци за тендерска документација за уредување на
градежното земјиште;
- контрола на градежните работи при уредувањето на земјиштето;
- ја води постапката за обезбедување на потребните согласности и одобренија
за уредување на градежното земјиште;
- ги врши подготвителните работи за изработка на проекти за уредување на
градежното земјиште;
- ги води работите околу испитување на градежното земјиште од геолошки и
технички аспект;
- се грижи за реализацијата на програмата за уредување на градежното
земјиште;
- пресметка за наплата на комуналниот надоместок за градба на објекти;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени во негова надлеж-ност.
Член 20
Одделението за комунални дејности ги следи состојбите што се однесуваат
на:
-

снабдување со вода за пиење;
одведување на отпадните и атмосферските води;
одржување на јавната чистота;
уредување, одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми,
водени и рекреативни површини;
одржување на гробишта и давање на погребни услуги;
одржување на јавното осветлување;
вршење на оџачарски услуги;
одржување на користење на пазари;
одржување на уличната сообраќајна сигнализација и други сообра-ќајни
инфраструктурни објекти;
одржување и користење на јавниот простор за паркирање;
отстранување и чување на непрописно паркирани возила;
јавен градски, приградски и авто-такси превоз;
дезинфекција, дезинсекција и дератизација;
одржување на јавни санитарни јазли;
врши и други работи кои ќе му бидат доверени во негова надлеж-ност.
Член 21
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Секторот за јавни служби и локален економски развој ги врши следните
работи:
- ги следи законските и подзаконски акти од надлежната област и истите ги
применува;
- изготвување на одлуки и други општи и конкретни акти од надлеж-ност на
советот и градоначалникот, од областа на економскиот развој, трговијата,
занаетчиството, туризмот и угостителството;
- изготвува планови за локален економски развој;
- иницира утврдување на развојни и структурни приоритети, како и основи и
мерки за водење на локална економска политика на општината;
- иницира и развива регионална и меѓугранична соработка;
- учествува во координирање и водење на меѓународни проекти;
- овозможува услови за подршка на развојот на малите и средните
претпријатија, претприемништвото, земјоделството и агроберзата;
- го следи извршувањето на плановите и предлага мерки за нивно
остварување;
- обезбедува документациона база на податоци за потребите на планирањето
и програмирање на економскиот развој;
- изработка на бази на податоци за потребите на општината;
- ги следи активностите на невладините организации и иницира и
координира соработка со нив;
- води евиденција, регистар, примање и обработување на пријави и обрасци
предвидени со закон;
- ги следи прописите и нивните измени и дополнувања;
- врши анализа на состојбата и дава иницијативи и предлози за нејзино
подобрување;
- врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на
советот или градоначалникот на општината.

-

-

-

-

Член 22
Одделението за јавни служби ги врши следните работи:
ги следи законските и подзаконски акти од надлежната област и истите ги
применува;
изготвува општи и поединечни акти од надлежност на Советот на
општината и градоначалникот од областа на образованието, културата,
спортот, социјалната, детската и здравствената заштита согласно закон;
ги следи состојбите во областа на образованието - основно и средно,
основање, финансирање и администрирање на истите во соработка со
централната власт;
институционална и финансиска подршка на културните институции,
негување на фолклорот, обичаите старите занаети и слични културни
вредности;
организирањето на културни манифестации, потикнување на култур-ното
творештво;
развој на масовен спорт, рекреација и студентски спорт;
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-

-
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организирање на спортски приредби и манифестации; подршка на систем
на натпревари, училишен и студентски спорт;
реализира активности од областа на здравственото воспитување;
унапредување на здравјето; превентивни активности; надзор над заразните
болести;
реализира активности од областа на социјалната заштита и заштитата на
деца;
врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на
советот или градоначалникот на општината.
Член 23
Одделението
Одделението за локален економски развој ги врши следните работи:
изготвување планови за локален економски развој;
ги следи законските и подзаконски акти од областа на трговијата, занаетчиството, туризам и угостителство и истите ги применува;
иницира утврдување на развојни и структурни приоритети, како и основи и
мерки за водење на локална економска политика на општината;
овозможува услови за подршка на развојот на малите и средните
претпријатија,
го следи извршувањето на плановите и предлага мерки за нивно
остварување;
изготвување планови за регионална и меѓугранична соработка;
иницира и развива регионална, меѓугранична и меѓународна соработка;
учествува во координирање и водење на меѓународни проекти;
изготвување на одлуки и други општи и конкретни акти од надлежност на
советот и градоначалникот, од областа на меѓународната соработка;
изработка на бази на податоци за потребите на општината;
изготвување планови за локален рурален развој;
овозможува услови за подршка на претприемништвото во земјоделието,
сточарството, шумарството, водоснабдување и развој на локална агроберза;
ги следи активностите на невладините организации и иницира и
координира соработка со нив;
врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на
советот или градоначалникот на општината.
Член 24
Секторот за инспекциски работи ги врши следните работи:
инспекциски надзор од областа на примената на Законот за градење,
Законот за просторно и урбанистичко планирање и Законот за домување;
инспекциски надзор врз примената на Законот за јавни патишта, Законот за
превоз во патниот сообраќај и други прописи што ја регулираат оваа област;
инспекциски надзор согласно законската регулатива од областа на
заштитата на животната средина и природата квалитетот на амбиентот на
воздухот, просторното планирање и прописите што ја регулираат оваа
област;
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инспекциски надзор во образованието и јавните дејности;
врши и друг вид на надзор од надлежност на општината.

Член 25
Одделението за урбанистички, градежен надзор и надзор над сообраќај
и патишта ги врши следните работи:
- инспекциски надзор од областа на примената на Законот за градење во
делот на надлежноста на општината;
- инспекциски надзор над градби од трета, четврта и петта категорија
утврдени со закон;
- овластениот градежен инспектор е службено лице кој е самостоен во
вршењето на инспекцискиот надзор;
- непосреден инспекциски надзор согласно Законот за просторно и
урбанистичко планирање и други прописи кои ја регулираат оваа област, а
се од надлежност на општината;
- подготвува акти и други материјали, предлози до градоначалникот и
Советот на општината;
- увид во документацијата од постапката за донесување на урбанистички
планови;
- увид за начинот на чувањето на урбанистичките планови и картирани
подлоги;
- надзор над спроведувањето на одлуките на советот;
- непосреден инспекциски надзор врз примената на одредбите од Законот за
јавни патишта, Законот за превоз во патниот сообраќај и прописите
донесени врз основа на овој закон што се однесуваат на општинскиот превоз
на патници, автотакси превозот на патници и посебниот линиски превоз на
патници што се врши на подрачјето на општината;
- надзор на спроведувањето на други прописи што се однесуваат на оваа
област;
- води постапка, донесува решенија и поднесува пријави за покренување на
прекршочна постапка пред надлежен суд;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени.
Член 26
Одделението за друг вид на надзор од надлежност на општината ги врши
следните работи:
- инспекциски надзор во извршувањето на законите, другите прописи и
општи акти во воспитно-образовните установи основани од Општина Штип;
- инспекциски надзор на утврдувањето и наплатата на даноците на имот или
согласно Законот за данок на имот;
- проверка на состојбите и вредноста на недвижниот имот кој треба да биде
предмет на оданочување;
- инспекциски надзор согласно законската регулатива од областа на
заштитата на животната средина и природата квалитетот на амбиентот на
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воздухот, просторното планирање и прописите што ја регулираат оваа
област;
инспекциски надзор над угостителството-вршители на угостителска дејност
од мал обем, согласно Законот за угостителска дејност;
инспекциски надзор на туристичка дејност-вршители на туристичка дејност
од мал обем, согласно Законот за туристичка дејност и Законот за вршење
занаетчиска дејност;
инспекциски надзор во област на комуналните работи утврдени со Законот
за комунални дејности и други закони од оваа област;
предлага мерки за спречување на незаконитоста во работењето на
воспитно-образовните институции согласно Законот за средно образование
и Законот за основно образование;
го известува Советот на општината и градоначалникот за извршениот
инспекциски надзор;
врши други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.
Член 27
Одделението за внатрешна ревизија:
ревизија
врши внатрешна ревизија, согласно со закон и со системот и процедурите за
внатрешна ревизија воспоставени од општината согласно со меѓународните
стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија прифатени
од Мнистерството за финансии;
подготвува годишен план за внатрешна ревизија и по одобрувањето од
градоначалникот на општината, го обезбедува неговото спроведување и
следење;
доставува извештаи за извршената внатрешна ревизија до градоначалникот и Советот на општината;
подготвува квартални и годишни извештаи за работењето на внатрешната
ревизија;
врши оценување на значајните фактори на ризик и давање совети на
градоначалникот на општината за намалување на факторите на ризик;
врз основа на анализи од работењето, ја утврдува и оценува економичноста,
ефикасноста и ефективноста во работењето на системите за финансиско
управување и контрола и дава препораки за подобрување на работењето на
општинската администрација;
ја следи и проверува точноста и комплетноста на сметководствената
евиденција и финансиските извештаи;
ја утврдува и оценува усогласеноста на работењето со законите,
подзаконските и актите на органите на општината.
Член 28
Одделението за управување со човечки ресурси ги врши следните работи:
го спроведува организацискиот надзор на органот;
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обезбедува методолошка, организациска и техничка поддршка при
изготвување на актите за организација и систематизација на работните
места;
учествува во изготвување на нацрт-правилник за работните места во
општината;
изготвува аналитички извештаи;
планира и изведува обуки за вработените во општинската админи-страција;
соработува со другите одделенија за планирањето и изведувањето на обуки;
врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност.
Член 29
Територијалната
Територијалната противпожарна единица ги врши следните работи:
врши едукација на кадри во ТППЕ;
гаснење на пожари на подрачјето на општината;
отстранување на непосредната опасност за настанување на пожар;
спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозени од
пожари и експлозии;
укажување техничка помош при незгоди и опасни ситуации;
извршување на други работи при несреќи и непогоди;
врши непрофитабилни услуги заради подобрување на техничката
опременост и услови за работа, кои не го оневозможуваат или попре-чуваат
вршењето на функцијата од претходните алинеи на овој став;
заедно со територијалните противпожарни единици на општините во РМ
утврдени со закон, дејствуваат како противпожарни единици на Република
Македонија заради оперативно делување при гаснењето големи пожари на
целата територија на Република Македонија;
давање помош кога тоа е побарано при гаснење пожари во други држави;
водење посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии, интервенции
за гаснење и интервенции за други настани според единствена методологија
и известување на Дирекцијата за заштита и спасување и Општина Штип за
тоа;
периодично испитување и проверка на исправноста на противпо-жарната
опрема со која располага Територијалната противпожарна заштита;
тековна поправка и одржување на механиката;
давање противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни собири,
спортски и други манифестации, во координација со Министерството за
внатрешни работи;
едукација на граѓаните за заштита од пожари, преку организација на
предавања, преку медиуми и организирање на други активности;
врши и други работи што ќе му бидат доверени.

Член 30
Општинската администрација врши и работи делегирани од органите на
државната управа, во согласност со закон.
IV.
Раководење
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Член 31
Со општинската администрација раководи градоначалникот на општината.
Член 32
Со сектор раководи раководител на сектор.
Со одделение раководи раководител на одделение.
Со ТППЕ раководи командирот на ТППЕ.
Во случај на отсуство или спреченост на раководителот на одделението, го
заменува стручен државен службеник со највисоко звање во одделението, кој го
определува раководителот на секторот.
Член 33
Вкупниот број на вработени и распоредот по звања и работни места го
утврдува градоначалникот на општината со Правилник за системати-зација на
работните места на општинската администрација.
V.

Преодни и завршни одредби

Член 34
Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи
Одлуката за организација, делокруг и начин на извршување на задачите на
општинската администрација на Општина Штип („Службен гласник на Општина
Штип“ број 01/10).
Член 35
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“, а ќе се применува по добиената согласност
од Агенцијата за државни службеници.

Број 0701-1600/1
25 март 2010 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Сузана Николовска, с. р.

88.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДОЛГОРОЧНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА
ОПШТИНА ШТИП
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I
Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за долгорочно
задолжување на Општина Штип.
II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1601/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

89.
Во врска со член 4 од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ број
62/05), а врз основа на член 18 и 20 од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 61/04, 96/04, 67/07 и 156/09),
член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број
05/02) и член 21 точка 25 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на
Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), Советот на Општина Штип
на седницата одржана на 25 март 2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДОЛГОРОЧНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА
ОПШТИНА ШТИП
Член 1
Во Одлуката за долгорочно задолжување на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/2010) членот 4 се менува и гласи:
„Задолжувањето на Општина Штип е долгорочно домашно задолжување кое ќе се
оствари преку потпишување на Договор за под - заем со Министерството за
финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на
општинските услуги финансирана со заем од Меѓународната банка за обнова и
развој - Светска банка“.
Член 2
Членот 6 се менува и гласи: „Каматна стапка е шест месечен ЛИБОР за евро
валута со варијабилен распон“.
Член 3
Членот 8 се менува и гласи:
„Рокот на отплата е максимум 12 години со вклучен грејс период од 3 години.
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Вкупната годишна отплата на долгот (главнина, камата и други трошоци)
направено врз основа на долгорочно задолжување не може да надмине 30% од
вкупните приходи на тековно - оперативниот буџет на општината во претходната
фискална година.
Вкупниот износ на недостасан долгорочен долг на општината, вклучувајќи
ги и сите издадени гаранции не може да го надмине износот на вкупните приходи
на тековно – оперативниот буџет на општината во претходната година.
Средствата обезбедени со долгорочно задолжување ќе се користат за
намената за којашто се одобрени“.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“, а ќе се применува по добивањето на
писмена согласност од Владата на Република Македонија.

Број 0701-1601/1
25 март 2010 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Сузана Николовска, с. р.

90.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА
ФИНАНСИСКО УЧЕСТВО НА ОПШТИНА ШТИП
ВО РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГРАДСКИОТ СААТ
I
Се објавува Одлуката за финансиско учество на Општина Штип во
реконструкција на Градскиот саат.
II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1602/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник
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Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

91.
Врз основа на член 21 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 7/09 и 16/09), Советот на
Oпштина Штип на седницата одржана на 15 март 2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФИНАНСИСКО УЧЕСТВО НА ОПШТИНА ШТИП
ВО РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГРАДСКИОТ СААТ

Член 1
Општина Штип ќе учествува во реконструкцијата на Градскиот саат со
финансиски средства во висина од 313.935,00 денари.
Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат од буџетот на Општина
Штип за 2010 година и истите Општина Штип ќе ги уплати на сметка на ЕВН-ЕСМ
за име потрошена електрична енергија на објектот Градски саат во претходните
години.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесува-њето, а ќе
се објави во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-1602/1
25 март 2010 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Сузана Николовска, с. р.

92.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА
I
Се објавува Заклучокот за усвојување на Предлог за воспоставување
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Штип и Општина Карбинци.
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II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1603/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

93.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 21 точка 36 од Статутот на Општина
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09),
Советот на Општина Штип на седницата одржана на 25 март 2010 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА
I
Се усвојува Предлогот за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу
Општина Штип и Општина Карбинци.
II
Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавува-њето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-1603/1
25 март 2010 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Сузана Николовска, с. р.

94.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
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ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА
I
Се објавува Одлуката за утврдување на Предлогот за воспоставување на
меѓуопштинска соработка.
II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1604/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

95.
Врз основа на член 6 став 1 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка
(„Службен весник на РМ“ број 79/09, член 14 и 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 21 точка 35 од
Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07,
11/08, 07/09 и 16/09), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 25 март
2010 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА
Член 1
Советот на Општина Штип го утврдува Предлогот за воспоставу-вање на
меѓуопштинска соработка, поднесен до градоначалникот на Општина Штип број
08-3622/5 од 12 март 2010 година за делот на урбанизмот - урбанистичко
планирање (урбано и рурално) помеѓу општините Штип и Карбинци.
Член 2
Утврдениот предлог од член 1 на оваа Одлука, процената за потребата до
воспоставување на меѓуопштинска соработка и мислењето на градоначалникот, се
доставува до Општина Карбинци заради усвојување.
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесување-то, а ќе
се објави во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-1604/1
25 март 2010 година
Штип

Совет на Општина Штип
Претседател
Сузана Николовска, с. р.

96.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА БАРАЊЕТО
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНО-ПРОИЗВОДНИ
И УСЛУЖНИ РАБОТИ „ФОРТУНА“-ШТИП
I
Се објавува Одлуката за давање согласност на Барањето на Јавното
претпријатие за комунално-производни и услужни работи „Фортуна“-Штип.
II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1605/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

97.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен
весник на РМ“ број 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09) и член 21 став 1
точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број
01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), Советот на Општина Штип на седницата одржана
на 25 март 2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА БАРАЊЕТО
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НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНО-ПРОИЗВОДНИ
И УСЛУЖНИ РАБОТИ „ФОРТУНА“-ШТИП
Член 1
Се дава согласност на Барањето на Јавното претпријатие за комуналнопроизводни и услужни работи „Фортуна“-Штип, за продажба на 46 обични акции
со номинална вредност од 100 евра по акција, кои ги поседува во Друштвото Оаза
угостителство и трговија доо - Штип.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е Барањето на ЈП „Фортуна“ број 02/2 од 18
февруари 2010 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесува-њето, а ќе
се објави во „Службен гласник на Општина Штип“.
Број 0701-1605/1
25 март 2010 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Сузана Николовска, с. р.

98.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО
ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА
КО ДОЛАНИ НА КП БРОЈ 816, ПЛАНСКИ ОПФАТ 1,85 ХА
ОПШТИНА ШТИП
I
Се објавува Одлуката за урбанистички план вон населено место за изградба
на фотоволтаична електрична централа КО Долани на КП број 816, плански опфат
1,85 ха Општина Штип.
II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.
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Број 08-1606/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

99.
Врз основа на член 22 и член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ број 51/05, 137/07 и 91/09) и член
21 точка 7 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“
број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), Советот на Општина Штип на седницата
одржана на 25 март 2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО
ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА
КО ДОЛАНИ НА КП БРОЈ 816, ПЛАНСКИ ОПФАТ 1,85 ХА
ОПШТИНА ШТИП
Член 1
Се утврдува урбанистички план вон населено место за изградба на
фотоволтаична електрична централа КО Долани на КП број 816, плански опфат 1,85
ха Општина Штип според урбанистичка документација изготвена од ЈП „Штиппроект“-Штип со технички број 05/09.

-

Член 2
Нацрт-Планот од член 1 на оваа Одлука содржи:
текстуално образложение
графички прилози според законските одредби
одредби за реализација на урбанистичката документација
стручна ревизија на урбанистичката документација
одговор на стручна ревизија
Согласност број 17-1611/1 од 15.02.2010 година од Министерство за транспорт
и врски-Сектор за уредување на просторот.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-1606/1
25 март 2010 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Сузана Николовска, с. р.
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100.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП НА ГРАД ШТИП
СО ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
I
Се објавува Одлуката за измена и дополнување на ДУП на град Штип со
локална урбанистичка планска документација.
II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1607/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

101.
Врз основа на член 50-а став 5 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на РМ“ број 51/05, 137/07 и 91/09) и член 21 точка 7 од
Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07,
11/08, 07/09 и 16/09), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 25 март
2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП НА ГРАД ШТИП
СО ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Во Деталниот урбанистички план на град Штип може да се врши измена и
дополнување со локална урбанистичка планска документација на следните
подносители на иницијатива:
- ЕВН Македонија АД Скопје КЕЦ Штип за трафостаница 10(20)/04кв во
близина на 35/10кв индустриска, урбанистичка парцела број 36;
- Ташков Мите ул. „Борко Талев“ број 53 за доградба на индивидуал-ната
станбена зграда;
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-

-

-

-

Венко и Александра Прилепчански ул. „Драги Иванов“ број 1 за доградба на
индивидуалната станбена зграда;
Синев Слободан од Штип за зголемување на катноста на предви-дениот
објект на КП број 7142, ул. „Љубен Иванов“;
Донев Дончо ул. „Вита Поп Јорданова“ број 7 за доградба на индиви-дуалната
станбена зграда;
ДПТУ „Центропром“ дооел за зголемување на катноста на објектот на КП
број 1809/2 населба „Блок 90“;
д-р Жан Митрев за зголемување на габаритот и висината на предви-дениот
објект на ул. „Тошо Арсов“ број 21;
Коцев Стојан и Колев Кристијан за зголемување на коефициентот на
изграденост и површината за градба на ул. „Генерал Михајло Апостолски“
број 3;
Коцев Стојанче ул. „Трајко Кошевски“ број 1 за зголемување на ви-сината на
индивидуалната станбена зграда на ул. „Трајко Кошевски“ број 1;
Јовев Тони и Тодоров Симеон ул. „Сремски фронт“ број 25 и 27 за
зголемување на висината на колективната станбена зграда на ул. „Сремски
фронт“ број 25 и 27;
Детска установа „Сончогледи“ населба „Сењак“ за доградба на дет-ската
градинка во населба „Сењак“;
Градоначалникот на Општина Штип за регулација на коритото на река
Отиња и изградба на платформи за паркирање;
„Канал 77“ за зголемување на висината на деловниот објект на ул. „Јосиф
Ковачев“ број 18;
АД „Елмар“ за промена на висината на деловниот објект на ул.
„Железничка“;
Гранков Методи, Џамбазова Елена и Ѓулева Галаба за зголемување на
висината на објектот на ул. „Генерал Михајло Апостолски“;
Бораниски Тодор за прераспределба на објектите во урбанистичката
парцела на ул. „Иво Лола Рибар“ број 137;
Андонов Ѓорги и Петров Никола за зголемување на висината на објектот на
ул. „Иво Лола Рибар“ број 25;
ЈП „Исар“ за дефинирање на урбанистичката документација за бања
„Кежовица“;
Николов Никола за зголемување на висината на деловниот објект во
индустриска зона „Север“ урбанистичка парцела број 2;
Градоначалникот на Општина Штип за промена на намената на
планираниот објект детска градинка во објект во Дом за стари лица во
населба „Баби“;
Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство за лока-ција за
откупно-дистрибутивен центар за земјоделски производи;
Митрополит Брегалнички за локација манастирски комплекс во село
Сарчиево;
„Мегапласт“ доо за изградба на нов објект во рамките на урбанистичката
парцела на „Железничка“ КП број 1137/3.
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Член 2
Иницијативите за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план
на град Штип поднесени од:
- Георгиев Димитар ул. „Плачковички одред“ број 9;
- Илиев Аксе ул. „Партизанска“ број 10;
- Павлов Мијалче ул. „Нобелова“ број 13;
- Апостолов Горги ул. „Фирус Демир“ број 13;
- Манојлови Димитар и Јанка ул. „Фирус Демир“ број 11;
- Богдановски Димитрије ул. „Железничка“ број 10;
- Група граѓани од ул. „Ванчо Прке“ број 59, 61, 63, 65 и 67;
- Душанка Руждиќ ул. „Стив Наумов“ број 42;
- Лазар Соколовски ул. „Пиринска“ број 65;
- Веселинов Стојмир ул. „Цветан Димов“ број 54;
- Иветиќ Петар ул. „Рајко Жинзифов“ број 2;
- Симоновски Радослав ул. „Сутјеска“ број 13;
- Ризова Цветанка и Живков Трајан ул. „Иво Лола Рибар“ број 62;
- Коцев Јордан и Манчева Валентина ул. „Железничка“ бб;
- Јованов Ристе ул. „Иво Лола Рибар“ број 59,
се прифатени и истите ќе бидат земени во предвид при изготвување на Програма
за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Штип за 2011
година.
Член 3
Подносителите на иницијативите од член 1 на оваа Одлука, можат да
отпочнат со изготвување локална урбанистичка планска документација и истата
да ја достават до надлежниот орган на одобрување.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавува-њето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-1607/1
25 март 2010 година
Штип

Совет на Општина Штип
Претседател
Сузана Николовска, с. р.

102.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА
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ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ ОД ОПШТИНА ШТИП
I
Се објавува Одлуката за доделување на финансиски средства на спортски
клубови од Општина Штип.
II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1608/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

103.
Врз основа на член 3 од Правилникот за критериумите и постапката за
реализација на трансфери до здруженија на граѓани, поединци, фондации,
наменски дотации и еднократна парична помош на физички лица („Службен
гласник на Општина Штип“ број 11/09), член 21 точка 36 и член 46 од Статутот на
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09
и 16/09), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 25 март 2010 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ ОД ОПШТИНА ШТИП

1.
2.
3.
4.
5.

Член 1
Се доделуваат финансиски средства на:
Ракометен клуб „Кожувчанка“ – Штип за програмски активности – 30.000,00
денари.
РК „Тектилец“ за програмски активности во 2010 година – 30.000,00 денари.
ОК „Младост“ – мажи за програмски активности во сезона 2009/2010 –
30.000,00 денари.
ОК „Младост“ – жени за програмски активности во сезона 2009/2010 –
30.000,00 денари.
ФК „Астибо“ за програмски активности – 30.000,00 денари.

Член 2
Средствата од член 1 ќе се исплатат од буџетот на Општина Штип за 2010
година.
Член 3
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Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавува-њето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-1608/1
25 март 2010 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Сузана Николовска, с. р.

104.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
НА НМ „КОШЕВО“ И НМ „ПОЧИВАЛО“
I
Се објавува Одлуката за доделување на финансиски средства на НМ
„Кошево“ и НМ „Почивало“.
II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1609/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

105.
Врз основа на член 21 точка 35 и член 46 од Статутот на Општина Штип
(„Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09),
Советот на Општина Штип на седницата одржана на 25 март 2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
НА НМ „КОШЕВО“ И НМ „ПОЧИВАЛО“
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Член 1
На населено место „Кошево“ и населено место „Почивало“ за санирање и
проширување на патот се доделуваат на:
- НМ „Кошево“ – 30.000,00 денари
- НМ „Почивало“ – 30.000,00 денари.
Средствата од став 1 ќе се исплатат од буџетот на Општина Штип за 2010
година, а ќе се преведат на овластена работна организација според изборот на
граѓаните.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавува-њето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-1609/1
25 март 2010 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Сузана Николовска, с. р.

106.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЕДНОКРАТНА
ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
I
Се објавува Одлуката за доделување еднократна парична помош за
лекување.
II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.
Број 08-1610/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.
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107.
Врз основа на член 21 точка 36 и член 46 од Статутот на Општина Штип
(„Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09),
Советот на Општина Штип на седницата одржана на 25 март 2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЕДНОКРАТНА
ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
Член 1
Се доделува еднократна парична помош во износ од 30.000,00 денари на
Зоран Мијалков за лекување на неговиот син Петар Валентино Мијалков.
Член 2
Средствата од член 1 ќе се исплатат од буџетот на Општина Штип за 2010
година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавува-њето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-1610/1
25 март 2010 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Сузана Николовска, с. р.

108.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА МЛАДИ
НА ОПШТИНА ШТИП
I
Се објавува Решението за измена и дополнување на Решението за
именување членови на Совет на млади на Општина Штип.
II
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Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1611/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

109.
Врз основа на член 21 точка 31 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09) и член 3 став 1 и 2
од Одлуката за основање на Совет на млади на Општина Штип („Службен гласник
на Општина Штип“ број 07/09 и 13/09), Советот на Општина Штип на седницата
одржана на 25 март 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА МЛАДИ
НА ОПШТИНА ШТИП

1.

За членови на Советот на млади на Општина Штип се именуваат:
именуваат

-

Деспина Коцева
Никица Атанасова

2. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавува-њето во
„Службен гласник на Општина Штип“.
Број 0701-1611/1
Совет на Општина Штип
25 март 2010 година
Претседател
Штип

Сузана Николовска, с. р.

110.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ
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ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА ОПШТИНСКИ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА – ШТИП

I
Се објавува Решението за именување претседател и членови на Општински
совет за безбедност на сообраќајот на патиштата – Штип.
II
Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1612/2
31 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

111.
Врз основа на член 414 од Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата („Служен весник на РМ“ број 51/07, 86/08, 98/08, 106/08, 64/09 и 161/09) и
член 21 точка 31 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина
Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), Советот на Општина Штип на
седницата одржана на 25 март 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА ОПШТИНСКИ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА – ШТИП

1.

-

За претседател и членови на Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата се именуваат:
именуваат
За претседател:
Роберто Рогожарски,
Рогожарски АДМ „тип“ - Штип
Лице за водење записник:
Маре Каранакова,
Каранакова правник - вработена во Општина Штип
Административно-техничко лице:
Кире Стоилковски,
Стоилковски СВР - Штип
Членови:
Ристе Бојаџиев,
Бојаџиев Општинско јавно обвинителство Штип
Стојан Михов,
Михов Основен суд Штип
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Љупчо Радев,
Радев Здружение на возачи - Штип
Оливера Блажева,
Блажева инспектор по сообраќај - Општина Штип
Павле Радојев
Рад ојев,
ојев градежен инг. - Општина Штип
Тони Михајловски,
Михајловски градежен инг. - ЈП „Штип-проект“ Штип (работи на
областа сообраќај)
- Ристо Сушевски,
Сушевски дооел „Ентерекст-Р“ Штип
- Стамен Каровски,
Каровски сообраќаен инг. - патен сообраќај
За претставник од комисиите за полагање возачки испит:
- Санде Николов
За координатор за соработка на Комисијата со децата и младината и
претставник на Советот за односи со јавноста:
- Кирил Панајотов,
Панајотов вработен во Општина Штип.
-

2. Со денот на донесувањето на ова Решение престанува да важи Решението за
именување претседател и членови на Општински совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата – Штип („Службен гласник на Општина Штип“
број 18/07).
3. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавува-њето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-1612/1
25 март 2010 година
Штип

Совет на Општина Штип
Претседател
Сузана Николовска, с. р.

112.
Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02), член 132 став 1 и став 14 од Законот за основно
образование („Службен весник на РМ“ број 103/08) и член 51 став 3 од Статутот на
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 7/09
и 16/09), градоначалникот на Општина Штип на 15 март 2010 година,
година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„ДИМИТАР ВЛАХОВ“ - ШТИП
1.

За директор на Основното училиште „Димитар Влахов“-Штип се избира
Јорданчо Митков,
Митков досегашен вршител на должноста директор на
училиштето врз основа на Предлогот на Училишниот одбор на ОУ „Димитар
Влахов“-Штип број 0202-102/3 од 12 март 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Штип“.
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Образложение
Согласно член 132 став 1 и став 14 од Законот за основно образова-ние
(„Службен весник на РМ“ број 103/08) градоначалникот на општината во рок од 10
дена од денот на добивањето на предлогот од Училишниот одбор на основното
училиште избра директор.
Имајќи го во предвид напред наведеното се одлучи како во диспози-тивот на
Решението.
Упатство за правно средство:
средство
Кандидатите кои не се избрани, во рок од осум дена од денот на приемот на
Решението на градоначалникот, имаат право на жалба во однос на спроведувањето
на постапката на избор на директор до Второстепената комисија на Владата
надлежна за решавање на прашања од областа на работните односи.

Број 08-1359/2
15 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип
д-р Зоран Алексов, с. р.
113.
Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02, член 101 и 102 од Законот за средното
образование („Службен весник на РМ“ број 52/02 и член 51 став 3 од Статутот на
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 7/09
и 16/09), градоначалникот на Општина Штип на 15 март 2010 година,
година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА СРЕДНО ОПШТИНСКО
УЧИЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ - ШТИП

1. За директор на Средното општинско училиште „Јане Сандански“ - Штип се
избира Драги Илиев,
Илиев предметен наставник по математика, а досегашен
вршител на должноста директор.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Штип“.
Образложение
Согласно член 101 и 102 од Законот за средното образование („Службен
весник на РМ“ број 52/02) градоначалникот на општината во рок од 15 дена од
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денот на добивањето на предлогот од Училишниот одбор на основното училиште
избра директор.
Имајќи го во предвид напред наведеното се одлучи како во диспози-тивот на
Решението.
Упатство за правно средство:
средство
Кандидатите кои не се избрани, во рок од осум дена од денот на приемот на
Решението на градоначалникот, имаат право на жалба во однос на спроведувањето
на постапката на избор на директор до Второстепената комисија на Владата
надлежна за решавање на прашања од областа на работните односи.

Број 08-1369/2
15 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип
д-р Зоран Алексов, с. р.
114.
Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02), член 132 став 1 и став 14 од Законот за основно
образование („Службен весник на РМ“ број 103/08) и член 51 став 3 од Статутот на
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 7/09
и 16/09), градоначалникот на Општина Штип на 15 март 2010 година,
година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
1.

За директор на Основното училиште „Гоце Делчев“-Штип се избира Васил
Николов,
Николов досегашен вршител на должноста директор на училиштето врз
основа на Предлогот на Училишниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“-Штип број
02-130/3 од 11 март 2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Штип“.
Образложение
Согласно член 132 став 1 и став 14 од Законот за основно образование
(„Службен весник на РМ“ број 103/08) градоначалникот на општината во рок од 10
дена од денот на добивањето на предлогот од Училишниот одбор на основното
училиште избра директор.
Имајќи го во предвид напред наведеното се одлучи како во диспози-тивот на
Решението.
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Упатство за правно средство:
средство
Кандидатите кои не се избрани, во рок од осум дена од денот на приемот на
Решението на градоначалникот, имаат право на жалба во однос на спроведувањето
на постапката на избор на директор до Второстепената комисија на Владата
надлежна за решавање на прашања од областа на работните односи.

Број 08-1372/2
15 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

115.
Врз основа на член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ број 05/02), член 100 од Законот за заштита на децата („Службен весник на
РМ“ број 98/00 и 17/03), член 102-б од Законот за измена и дополнување на Законот
за заштита на децата („Службен весник на РМ“ број 65/04) и член 51 став 3 од
Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07,
11/08 и 16/09), градоначалникот на Општина Штип на 18 март 201
20 10 година,
година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ОПШТИНСКА
ДЕТСКА ГРАДИНКА „ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА“-ШТИП
1.

За вршител на должноста директор на Јавна установа за деца-општинска
детска градинка „Вера Циривири Трена“ - Штип се именува Нада Димова
Димо ва.
ва

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1496/1
18 март 2010 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.
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