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216.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ
ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА
I
Се објавува Одлуката за давање согласност за основање на регионална
депонија.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.
Број 09-2596/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

217.
Врз основа на член 80 став 12 од Законот за управување со отпад
(„Службен весник на РМ“ број 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11,
123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 39/16 и 63/16) Советот на Општина
Штип на 27 април 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА
ОСНОВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА
Член 1
Со цел заштита на животната средина и здравјето на луѓето, а заради
решавање на постоечкиот проблем за управување со отпадот на територијата на
Општина Штип, Советот на Општина Штип дава согласност за основање на
регионална депонија и потребната инфраструктура за источниот и
североисточниот регион од страна на Владата на Република Македонија
согласно член 80 став 12 од Законот за управување со отпад.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.
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Број 08-2596/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

218.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УЧЕСТВО И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
НА ПРОЕКТ „ЗАЕДНИЧКИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШУМСКИ ПОЖАРИ
ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН“ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА
СОРАБОТКА ИНТЕРЕГ-ИПА БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА
I
Се објавува Одлуката за учество и имплементација на проект „Заеднички
мерки за спречување на шумски пожари во прекуграничниот регион“ од
Програмата за прекугранична соработка Интерег-Ипа Бугарија – Македонија.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2597/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

219.
Врз основа на член 14 став 4 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) 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,
16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 27
април 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УЧЕСТВО И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТ
„ЗАЕДНИЧКИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШУМСКИ ПОЖАРИ
ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН“ ОД ПРОГРАМАTA ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА
СОРАБОТКА ИНТЕРЕГ-ИПА БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА
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Член 1
Општина Штип ќе учествува во ИПА Програмата за прекугранична
соработка ИНТЕРЕГ-ИПА БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА со Генералната дирекција
„Противпожарна заштита и заштита на населението" - Министерство за
внатрешни работи од Софија, Република Бугарија.
Соработката помеѓу Општина Штип и Генералната дирекција
„Противпожарна заштита и заштита на населението" - Министерство за
внатрешни работи од Софија, Република Бугарија ќе биде во рамки на проектот
„Заеднички мерки за спречување на шумски пожари во прекуграничниот
регион“, по приоритетна оска 1 „Животна средина“, специфична цел на
програмата 1.2 „Спречување на ризикот и ублажување на последиците од
природните и предизвиканите од човекот опасности и непогоди во географскиот
регион на ПГС “.
Општина Штип во проектот од став 2 на овoj член ќе биде водечки
партнер, а Генералната дирекција „Противпожарна заштита и заштита на
населението" - Министерство за внатрешни работи од Софија, Република
Бугарија ќе биде проектен партнер.
Член 2
Се одобрува градоначалникот на Општина Штип да склучи договор за
партнерство со Генералната дирекција „Противпожарна заштита и заштита на
населението" - Министерство за внатрешни работи од Софија, Република
Бугарија, во врска со апликацијата на проектот од став 2 на член 1 од оваа
одлука како и да ги потпише сите потребни документи и анекси за проектниот
предлог.
Член 3
Се одобрува градоначалникот на Општина Штип да потпише изјава со која
се гарантира дека во случај на одобрување на проектот од Буџетот на Општина
Штип времено ќе се обезбедат финансиски средства потребни за реализирање
на проектните активности, до рефундацијата на трошоците од страна на
програмата.
Финансиските средства добиени од Општина Штип по добивањето на
средствата од програмата ќе бидат вратени на сметката на Буџетот на Општина
Штип.
Проектот „ЗАЕДНИЧКИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШУМСКИ ПОЖАРИ ВО
ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН“, ќе биде реализиран со поддршка на активности
утврдени во стратешките документи за развојот на Општина Штип.
Член 4
Општина Штип ќе обезбеди слободно право на користење и одржување
на стекнатите опрема и средства за целите на проектот за период не помал од 5
години по завршувањето на проектните активности, а нивната наменета
употреба нема да биде променета во текот на споменатиот период.
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2597/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

220.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УЧЕСТВО И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
НА ПРОЕКТ „ЗАЕДНИЧКИ АКЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИДНИНА“
ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА
ИНТЕРЕГ-ИПА БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА
I
Се објавува Одлуката за учество и имплементација на проект „Заеднички
акции за зелена иднина“ од Програмата за прекугранична соработка ИнтерегИпа Бугарија – Македонија.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2598/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

221.
Врз основа на член 14 став 4 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02) 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,
16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 27
април 2018 година, донесе

Стр. 422
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ОДЛУКА
ЗА УЧЕСТВО И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТ
„ЗАЕДНИЧКИ АКЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИДНИНА“
ОД ПРОГРАМАTA ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА
СОРАБОТКА ИНТЕРЕГ-ИПА БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА
Член 1
Општина Штип ќе учествува во ИПА Програмата за прекугранична
соработка ИНТЕРЕГ-ИПА БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА со детската градинка ЦДГ
„СОНЦЕ“ од Општина Гоце Делчев, Република Бугарија.
Соработката помеѓу Општина Штип и детската градинка ЦДГ „СОНЦЕ“ ќе
биде во рамки на проектот „Заеднички акции за зелена иднина“, по
приоритетна оска 1 „Животна средина“, специфична цел на програмата 1.1
„Заштита на животната средина и одржливо користење на природните ресурси“.
Општина Штип во проектот од став 2 на овoj член ќе биде проектен
партнер, а детската градинка ЦДГ„СОНЦЕ“ Општина Гоце Делчев, Република
Бугарија ќе биде водечки партнер.
Член 2
Се одобрува градоначалникот на Општина Штип да склучи договор за
партнерство со детска градинка ЦДГ„СОНЦЕ“, Општина Гоце Делчев, Република
Бугарија, во врска со апликацијата на проектот од став 2 на член 1 од оваа
одлука како и да ги потпише сите потребни документи и анекси за проектниот
предлог.
Член 3
Се одобрува градоначалникот на Општина Штип да потпише изјава со која
се гарантира дека во случај на одобрување на проектот од Буџетот на Општина
Штип времено ќе се обезбедат финансиски средства потребни за реализирање
на проектните активности, до рефундацијата на трошоците од страна на
програмата.
Финансиските средства добиени од Општина Штип по добивањето на
средствата од програмата ќе бидат вратени на сметката на Буџетот на Општина
Штип.
Проектот „Заеднички акции за зелена иднина“, ќе биде реализиран со
подршка на активности утврдени во стратешките документи за развојот на
Општина Штип.
Член 4
Општина Штип ќе обезбеди слободно право на користење и одржување
на стекнатите опрема и средства за целите на проектот за период не помал од 5
години по завршувањето на проектните активности, а нивната наменета
употреба нема да биде променета во текот на споменатиот период.
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2598/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

222.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА РЕОНИЗАЦИЈА НА
ЈАВНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА ОПШТИНА ШТИП
I
Се објавува Одлуката за реонизација на јавните основни училишта на
територијата на Општина Штип.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2599/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

223.
Врз основа на член 46 став 5 од Законот за основно образование
(„Службен весник на РМ“ број 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12,
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и
64/18), и член 22 точка 8 од Законот за локална самоуправа „Службен весник на
РМ“ број 05/02) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Штип
(„Службен гласник на Општина Штип “ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09,
04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 27 април
2018 година, донесе

Стр. 424
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ОДЛУКА
ЗА РЕОНИЗАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ШТИП
Член 1
На територијата на Општина Штип, се утврдуваат 13 реони на општинските
основни училишта во кои се запишуваат деца во прво одделение со цел за
сеопфатно и задолжително образование и тоа:
1.

Реон на ООУ Ванчо Прке

1.1.

Реон на ООУ Ванчо Прке-Штип - матична зграда (овој реон ги опфаќа
учениците кои живеат:
- Населбите и урбаните заедници на левата страна на река Отиња, на
потегот од месностите: Каваклија, Суитлак, Пчеларник, Кулите и се до
мостот на црквата Св. Никола.
- Од десната страна на реката Отиња ги опфаќа: сите улици во реонот Исар,
до мостот на реката Брегалница (ул. Гоце Делчев), од почетните броеви
на ул. Партизанска се до крстосницата на Дујле;
Од крстосницата Дујле (Партизанска број 48) во правец на ул. Лисец –
само непарните броеви до вкрстосување со ул. Иво Лола Рибар, продолжува по
ул. Иво Лола Рибар кон ООУ Гоце Делчев само парните броеви до крстосницата
со ул. Добре Радосављев односно до ул. Иво Лола Рибар број 86.
- Последната зграда од ул. Ванчо Прке (Кубус) зад трговскиот центар во
правец на судскиот мост.
1.2.

Реон на ООУ Ванчо Прке-Штип - Подрачно училиште во Ново Село
(Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во нас. Ново село од левата и
десната страна на река Отиња се до мостот пред црквата Св. Никола и целиот
реон на Бања Кежовица).
1.3.

Реон на ООУ Ванчо Прке-Штип, Подрачно училиште во с. Селце
(Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во селата: Селце, Софилари,
Пенуш и Драгоево)
1.4.

Реон на ООУ Ванчо Прке-Штип подрачно училиште во с. Лакавицца
(Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во селата: Лакавица,
Лесковица, Пиперово, Брест, Шопур, Танатарци, Горачино, Љуботен, Балталија,
Степанци, Пухче и Суво Грло).
2. Реон ООУ Гоце Делчев-Штип
2.1.
-

Реон на ООУ Гоце Делчев-Штип - матична зграда.
Овој реон ги опфаќа учениците што живеат:
Улиците од десната страна на реката Отиња се до мостот кај судот;
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Зад Трговскиот центар во правец на ул. Добре Радосављев до
крстосницата со ул. Иво Лола Рибар сите непарни броеви во правец на
Промаја, цела ул. Лисец кон крстосницата Дујле, зад Територијалната
противпожарна единица (Цела ул. Пиринска освен броевите 75, 77, 79)
десната страна до вкрстосување со ул. Сутјеска парни броеви до 48 и
непарни броеви до 41, во правец на Градскиот пазар до крстосницата со
ул. Панче Караѓозов почетните броеви до 38 и непарни броеви до 35 до
вкрстосување со ул. Браќа Даневи цела до вкрстосување со ул.
Солидарност парни броеви до 72 (куќи) и непарни броеви до 13 (згради)
во правец на пинг-понг салата до крстосницата на ул. Петти Конгрес цела
улица до вкрстосување со ул. Панче Караѓозов.
Улицата Радански пат до продавница Тера маркет парни броеви 144 и
непарни броеви до 141 вкрстосувајќи се со ул. Косовска, се до ул. АСНОМ
Улиците од Блок 70 ( Леваци).

2.2.

Реон на ООУ Гоце Делчев - Штип Подрачно училиште нас. Три Чешми
(Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во населба Три Чешми,
селата; Криви дол, Врсаково, Сарчиево, Сушево, Добрашани и Тестемелци)
2.3.

Реон на ООУ Гоце Делчев - Штиуп - Подрачно училиште во с.
Шашаварлија
(Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во с. Шашаварлија и с.
Никоман)
3.

Реон ООУ Димитар Влахов-Штип
(Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат:
Улица Радански пат на потегот од крстосницата со ул. Косовска (Тера
маркет) кон Палестина, кон Бања Черења, потегот кон Св. Недела до
вкрстосување со крстосницата на ул. Панче Караѓозов над броевите 38 парни и
непарни над броевите 35
- Цела населба Дузлак;
- Ул. Солидарност (парни броеви над 72 ( куќи) и непарни броеви до
зградите над број 13 кон ул. Сремски фронт
Цела улица Нобелова, Товарник и ул. Кајгана
- Ул. Сремски фронт во правец кон ООУ Димитар Влахов десна страна до
раскрсницата со ул. Нобелова
- Ул. Борис Крајгер и ул. Сајбие Демир (парни броеви)
- Крстосницата со Анте Банина броевите од 1 до 14 и улицата Митко Недев
од 1 до 14.
4.

Реон ООУ Славејко Арсов-Штип
(Овој Реон ги опфаќа учениците што живеат во населба Баби, во целост,
која се граничи со населбите Сењак и Дузлак)
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Реон ООУ Тошо Арсов-Штип

5.1.
-

-

Реон на ООУ Тошо Арсов-Штип - матична зграда
(Овој Реон ги опфаќа учениците што живеат:
дел од населбата Сењак 4 односно ул. Сајбие Демир непарни броеви, ул.
Митко Недев од број 16 па натаму и ул. Анте Банина од број 16 па натаму
ја сече улица Борис Крајгер под спортската сала Јордан Мијалков
цела ул. 7-ми Конгрес заклучно со крстосницата на ул. Партизанска
цела населба 8 Ноември
ул. Партизанска сите броеви од 47 до крајот
дел од ул. Пиринска (нови згради над и околу бензинска и старите две кај
влезот на дистрибуција број 75,77 и 79)
улица Сутјеска од број 50 и непарни броеви од 43 околу магацинот на
Југококта до крајот, односно до вкрстосувањето со ул. Партизанска кај
Диспанзерот
почетните броеви на ул. Сремски фронт до вкрстосување со ул.
Солидарност оттаму продолжуваат само од лева страна до ул. Нобелова
населба Пребег

5.2.

Реон на ООУ Тошо Арсов-Штип - Подрачно училиште населба
Македонка
(Овој реон ги опфаќа учениците што живеат во населба Македонка,
населба Балканска и населба Железничка)
5.3.

Реон на ООУ Тошо Арсов-Штип - подрачно училиште с. Чардаклија
(Овој реон ги опфаќа учениците што живеат во с. Чардаклија

5.4.

Реон ООУ Тошо Арсов-Штип - Подрачно училиште с. Почивало
(Овој реон ги опфаќа учениците што живеат во с. Почивало).

Член 2
Со донесување на оваа Одлука за реонизација на јавните основни
училишта на територијата на Општина Штип престанува да важи Реонизацијата
на јавните основни училишта на територијата на Општина Штип донесена од
Советот на Општина Штип број 07-2089/1 од 13 март 2014 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2599/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

2 мај 2018
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224.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
I
Се објавува Одлуката за доделување на финансиски средства..
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2600/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

225.
Врз основа на член 21 став 1 точка 35 и член 48 од Статутот на Општина
Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 27
април 2018, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

1.
2.
3.
4.

Член 1
Се одобруваат финансиски средства на:
Тениски клуб „Астибо”-Штип за годишна членарина за 2018 година –
15.000,00 денари.
Алпинистички клуб „Астрајон”-Штип за годишна членарина за 2018 година
– 6.200,00 денари.
Клуб за џиу џицу „Осенсеи”-Штип за годишна членарина за 2018 година –
12.320,00 денари.
Тениски клуб „Триумф“-Штип за годишна членарина за 2018 година –
15.000,00 денари.

Стр. 428

Број 4

2 мај 2018

5. Клуб за мал фудбал „Мал Ајакс“ за котизација за натпреварувачката прва
футсал лига сезона 2017-2018 – 40.000,00 денари.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на
Општина Штип за 2018 година.
Член 3
Се задолжуваат субјектите од член 1 точка 1, 2, 3, 4 и 5 на оваа Одлука да
поднесат извештај за одобрените финансиски средства.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип”.

Број 08-2600/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

226.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
I
Се објавува Одлуката за доделување финансиски средства.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2601/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

2 мај 2018

Број 4
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227.
Врз основа на член 21 став 1 точка 35 и член 46 од Статутот на Општина
Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 27
април 2018, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Член 1
Се одобруваат финансиски средства на:
1. Национална установа – Центар за култура „Ацо Шопов”-Штип во износ од
10.000,00 денари за поддршка на манифестацијата „Во чест на поетот”.
2. Здружение „Центар за интеграција на ромите”-Штип во износ од 20.000,00
денари.
3. Радио клуб „Никола Тесла”-Штип во износ од 15.000,00 денари, за
реализирање на планирани годишни активности.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на
Општина Штип за 2018 година.
Член 3
Се задолжуваат субјектите од член 1 точка 1, 2 и 3 на оваа Одлука да
поднесат извештај за одобрените финансиски средства.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип”.

Број 08-2601/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

228.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ
НА ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈП „ИСАР“
ЗА 2019 ГОДИНА

Стр. 430

Број 4

2 мај 2018

I
Се објавува Одлуката за давање согласност на План за вработување на ЈП
„Исар“ за 2019 година.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2602/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

229.
Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за јавниот
сектор („Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) 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, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип
на седницата одржана на 27 април 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈП„ИСАР“-ШТИП
ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Исар“-Штип
за 2019 година.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е Годишниот план за вработување на ЈП
„Исар“-Штип за 2019 година број 04-507 од 30 март 2018 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2602/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

2 мај 2018
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Стр. 431

230.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ
НА ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈП „СТИПИОН 2011”-ШТИП
ЗА 2019 ГОДИНА
I
Се објавува Одлуката за давање согласност на План за вработување на ЈП
„Стипион 2011”-Штип за 2019 година.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2603/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

231.
Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за јавниот
сектор („Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) 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, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип
на седницата одржана на 27 април 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈП „СТИПИОН 2011“-ШТИП
ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Се дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Стипион
2011“-Штип за 2019 година.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е Годишниот план за вработување на ЈП
„Стипион 2011“-Штип за 2019 година број 0403-164/1 од 29 март 2018 година.
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2603/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

232.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО
НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ СО
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 2018-2022
I
Се објавува Програмата за одбележувањето на значајни настани и
истакнати личности со спомен обележја 2018-2022.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2604/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

233.
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ брoj 05/02), член 21 став 36 од Статутот на Oпштина Штип
(„Службен гласник на Oпштина Штип“ брoj 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09,
04/11 и 13/14), и член 17 од Законот за меморијалните споменици и спомен
обележјата („Службен весник на РМ“ број 66/04, 88/08 и 152/15), Советот на
Општина Штип на седницата одржана на 27 април 2018 година, донесе

2 мај 2018

Број 4

Стр. 433

ПРОГРАМА
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И
ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ СО СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА
2018-2022
I. Зачувувањето на споменот на важните настани и личности од историјата и
културата на секој народ кои придонеле за развојот на пошироката заедница,
претставува посебна законска, морална и цивилна обврска на државната и на
локалната власт.
На просторот на Општината Штип низ долг временски период се
вкрстосувале патиштата на личностите кои оставиле неизбришливи траги во
нашата историја на опстојување, борба за слобода, независност, национална
самостојност и човечко достоинство.
Во Општина Штип на голем број од овие личности и настани им се
подигнати споменици и спомен-обележја како знак на благодарност и
признание на граѓаните на Република Македонија и Општината Штип.
II. Предлог-програмата за одбележувањето на значајни настани и истакнати
личности со спомен обележја 2018-2022, опфаќа настани и личности што се од
исклучително значење за историскиот развој на земјата, државноста на
Република Македонија и Општината Штип.
Со поставување на спомен-обележја на подрачјето на Општина Штип се
одбележуваат настани и личности од народната традиција кои се од локално
значење.
Со Програмата е предвидено да се подигнат спомен обележја на
истакнати личности и настани од минатото, да се изврши партерно уредување на
културно и спомен обележје и одбележување на годишнини на значајни настани
и личности.
Општина Штип може да ја проширува оваа програма и со одбележување
на значајни настани, истакнати личности и спомен обележја по иницијатива на
правни и физички лица во согласност со Законот за меморијални споменици и
спомен обележја и Законот за заштита на културното наследство.
Со Програмата приоритет ќе се даде на следното:
а) Општина Штип ќе подигне спомен обележја на истакнати личности и
настани од минатото:
- Генерал Михајло Апостолски – плато пред СОУ „Димитар Мирасчиев“, (за
кое постои основен проект – партерно уредување за локација на
споменик на генерал Михајло Апостолски)
- Дончо Штипјанчето – раскрсница „Дујле“ (за кое постои основен проект –
партерно уредување за локација на скулптура Дончо Штипјанчето)
- Изградба на ново спомен обележје посветено на загинатите бранители на
РМ во воениот конфликт во 2001 (локација неутврдена/дополнително ќе
се утврди)
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-

Изградба на спомен обележје посветено на првиот официјален натпревар
во кошарка во Штип и Македонија 1933 година (предлог за партерно
уредување во паркот пред ОУ „Ванчо Прке“ лево од патеката во главниот
влез во училиштето.)
- Уредување на Спомен соба на првиот претседател на Република
Македонија, Киро Глигоров (во ОМЦ „Киро Глигоров“ Штип).
б) Општина Штип секоја година ќе ги одбележува следните годишнини на
значајни настани и личности:
месец

ден

Февруари

4.

Ден на раѓањето на Гоце Делчев

Март

8.

Меѓународен ден на жената

11.

Ден на депортирањето на Евреите од
Штип
Ден на бомбардирањето на Штип

Април

6.
20.

Мај

3.

настан

Ден на смртта на Ацо Шопов

4.

Ден на раѓањето на првиот
претседател на РМ, Киро Глигоров
Ден на загинувањето на бранителите
од Штип во конфликт во 2001
Ден на загинувањето на Гоце Делчев

9.

Ден на победата над фашизмот

21.

Ден на загинувањето на борците од
„Плачковичкиот партизански одред“

24.

„Свети Кирил и Методиј“-Денот на
просветните работници – Свечена
академија
Одбележување на годишнина од
„Брегалничка битка“
*Брегалничка битка се случила на 29
јуни-одбележувањето се организира
зависно од денот во неделата:
доколку е понеделник–вторник–среда
се организира претходната недела,
доколку четврток-петок-сабота се
организира следната недела.
Ден на загинувањето на Вера
Циривири-Трена

Јуни

29.

Јули

15.

место

носител на
активноста

Спомен-рељеф на „Гоце Совет на Општина
Делчев“ во Ново Село
Штип
Алеја на народни херои ООСБМ /Комисија за
еднакви можности
СОШ
Споменик на Евреите
Совет на Општина
Штип
Спомен рељеф на
ООСБМ
Народниот театар
Спомен биста на Ацо
ООСБМ
Шопов пред Домот на
културата А. Шопов
ОМЦ „Киро Глигоров
Совет на Општина
Штип
К`р теке
Совет на Општина
Штип
Споменик пред
Државен универзитет
ректорат на „Гоце
„Г. Делчев“ Штип
Делчев“ во Ново Село
Споменик на
револуцијата „Исар“
Алеја на народни херои

Совет на Општина
Штип
ООСБМ

Сала на совет на ОШ

Спомен плочана
паднатите воини од
Брегалничка битка –
месност: Каленица

Одделение за
образование- Општина
Штип и ООУ и СОУ
Општина Штип и
Здружение за заштита
и негување на српски
споменици во РМ

Комплекс судски згради

ООСБМ

2 мај 2018
Август

2.

Ден на Републиката

8.

Ден на смртта на Михајло Апостолски

17.

Ден на загинувањето на Славчо
Стојменски
Ден на АРМ

18.

8.

Во спомен на првиот официјален
натпревар во кошарка во Македонија
(27.08.1933)
Ден на независноста

17.

Ден на формирањето на 14. ММНОУБ

Октомври

11.

Ден на народното востание

Ноември

8.

Ден на ослободувањето на Штип

Декември

18.
19.

Ден на смртта на Љупчо Арсов
„Свети Никола“ Патрон празник на
Штип
Одбележување на роденденот на Ацо
Шопов
Ден на загинувањето на борците од
Првиот Плачковички партизански
одред

27
Септември

19.

Број 4
Алеја на народни херои
Спомен-рељеф на „Гоце
Делчев“ во Ново Село,
споменик на загинатите
борци во с. Долани,
споменик на загинатите
борци во с. Драгоево.
Алеја на народни херои
Алеја на народни херои
Споменик на
Револуцијата „Исар“,
Споменик на
бранителите од 2001
К ’ртеке
Парк пред ООУ „Ванчо
Прке“
(спомен обележје)
Алеја на народните
херои
Спомен плоча на
загинатите борци во
АРМ и споменик на
бранителите од 2001
К`ртеке
Споменик на
Револуцијата „Исар“
Споменик на
Револуцијата „Исар“
Алеја на народни херои
По програмана повеќе локации
Дом на млади
Васил Доганџиски и
Јаким Стојков
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Општина Штип
ООСБМ

Совет на Општина
Штип
ООСБМ
Совет на Општина
Штип и Гарнизон „Јане
Сандански“

Сојуз на училишни
спортови &Општина
Штип

Совет на Општина
Штип
Гарнизон
„Јане Сандански“

Совет на Општина
Штип
Совет на Општина
Штип
ООСБМ
Општина Штип
Општина Штип и Дом
на млади
ООСБМ

Покрај наведените, општината може да ја проширува оваа програма и со
одбележување на значајни настани, истакнати личности и спомен обележја по
иницијатива на правни и физички лица во согласност со Законот за
меморијалните споменици и спомен обележја и Законот за заштита на
културното наследство.
Советот на Општина Штип ќе земе учество во одбележувањата на сите
историски настани и личности значајни за македонскиот народ, а се во
организација на ООСБМ, АРМ и други институции и здруженија во Општина
Штип.
III. Поблиски податоци за одбележувањето на значајните настани и видот на
спомен обележјата, нивната местоположба и други податоци за спомен
обележјата ќе се утврдат со одлука на Советот на Општина Штип.
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IV. Финансирањето за одбележувањето на значајните настани и изградбата
на спомен обележјата, трошоците за чување, одржување и заштита ќе се врши
од Буџетот на Општината Штип, од Буџетот на Република Македонија, од
сопствени средства на физичките или правните лица на кои ќе им биде
доверено чувањето и одржувањето, како и од донации и од други извори во
согласност со закон.
Број 08-2604/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

234.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ПОДИГАЊЕ, ЧУВАЊЕ,
ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ
ВО ЧЕСТ НА ПРВИОТ ОДИГРАН ОФИЦИЈАЛЕН НАТПРЕВАР
ВО КОШАРКА
I
Се објавува Одлуката за подигање, чување, одржување, заштита и
користење на спомен-обележје во чест на првиот одигран официјален
натпревар во кошарка.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2605/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

235.
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за меморијални споменици и
спомен обележјата („Службен весник на РМ“ број 66/04, 89/08 и 152/15) и член
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21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина
Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина
Штип на седницата одржана на 27 април 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОДИГАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА И
КОРИСТЕЊЕ НА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ ВО ЧЕСТ НА
ПРВИОТ ОДИГРАН, ОФИЦИЈАЛЕН НАТПРЕВАР ВО КОШАРКА
Член 1
Се подига спомен-обележје во чест на првиот одигран официјален
натпревар во кошарка на 27.08.1933 година во Штип.
Член 2
Спомен-обележјето ќе се постави на просторот во паркот на ООУ „Ванчо
Прке“ во Штип.
Спомен-обележјето ќе биде изработено во два дела и тоа:
импровизирана кошаркарска табла со димензии 180/120 цм, од плех со патина
на старо дрво и обрач, на која ќе ги пишува имињата со букви од месинг на
првите соколски кошаркари.
Во истиот дел ќе има железна конструкција која го симболизира
модерниот изглед на баскетот во портокалова боја. Вкупната висина на баскетот
и кошаркарската табла ќе бидат со димензии 220/250 цм.
Бетонската подлога на која ќе бидат поставени баскетот и таблата ќе е
обложена со црни плочи со димензии 30 цм. Левата страна од таблата ќе биде
пополнета со биста со ликот на Трајко Кошевалиски, изработена од бронза или
сив мермер. Столбот ќе биде со димензии 140/60 цм.
Овој спомен постамент ќе биде поставен на керамички плочник долг 660
цм и широк 470 цм. Хортикултурното уредување ќе биде од зимзелени украсни
цвеќиња. Во тој дел од постаментот ќе има два столба со рефлектори кои ќе го
осветлуваат споменикот.
Член 3
Подигањето на спомен-обележјето ќе се реализира од страна на авторот
на идејното решение, Методи Андонов.
Член 4
Средствата за подигање на спомен-обележјето во чест на првиот одигран
официјален натпревар во кошарка на 27.08.1933 година во Штип ќе се обезбедат
од донации и спонзорство од бизнис секторот.
Член 5
Општина Штип ќе се грижи за чување, одржување, заштита и користење
на спомен-обележјето.
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Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2605/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

236.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА
СОВЕТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА ШТИП
I
Се објавува Решението за дополнување на Решението за именување на
членови на Совет на млади на Општина Штип.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2606/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

237.
Врз основа на член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Штип
(„Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09,
04/11 и 13/14) и член 3 став 1 и 2 од Одлуката за основање 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 27 април 2018 година,
донесе

2 мај 2018
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РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ
НА ОПШТИНА ШТИП
1. Решението за именување на членови на Советот на млади на Општина
Штип број 08-735/1 од 31 јануари 2018 година донесено од Советот на
Општина Штип се дополнува со нови членови.
2. За членови на Советот на млади на Општина Штип, се именуваат:
- Ристо Биновски
- Лилјана Шалева
- Иван Коцев
- Филип Кожинков
3. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2606/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

238.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ШТИП
ЗА 2018 ГОДИНА
I
Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Штип за 2018
година.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.
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Број 09-2607/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

239.
Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на РМ“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16),
член 5 од Правилникот за поблиска содржина, форма и начинот на графичката
обработка на генерален урбанистички план, детален урбанистички план,
урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и
регулациски план на генерален урбанистички план, формата, содржината и
начинот на обработка на урбанистичко-плански документации и архитектонскоурбанистичкиот проект и содржината, формата и начинот на обработка на
проектот за инфраструктура („Службен весник на РМ“ број 142/15) и член 21 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“
број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип
на седницата одржана на 27 април 2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на
Општина Штип за 2018 година се изменува и дополнува со:
Во точка 1.1. Програмски задачи финансирани од Буџетот на Општина
Штип се додава:
1.1.11. Изработка на ДУПД за дел од КП 168/1 КО Софилари-Општина
Штип.
М=1:1000
Во точка 1.2. Програмски задачи финансирани од страна на
заинтересирани инвеститори се додава:
1.2.15. Изработка на измена и дополнување на дел од ДУП за дел од
населба „Горно маало“ дел од УЕ 7-Штип.
М=1:1000
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1.2.16. Изработка на измена и дополнување на дел од ДУП за работна зона
„Пребег“ УЕ 58-Штип.
М=1:1000
1.2.17. Изработка на ЛУПД за КП број 165/1, 165/2 и КП 236 КО СофилариОпштина Штип.
М=1:1000
1.2.18. Изработка на ЛУПД за дел од КП број 1628 КО Караорман-Општина
Штип.
М=1:1000
Член 2
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2607/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

240.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА УРБАНА ОПРЕМА
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ШТИП
ЗА 2018 ГОДИНА
I
Се објавува Програмата за урбана опрема на територијата на Општина
Штип за 2018 година.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.
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Број 09-2608/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

241.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен
весник на РМ” број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), член 3
од Одлуката за утврдување на потребата за поставување урбана опрема на
територијата на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 08/11)
и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на
Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на
Општина Штип на седница одржана на 27 април 2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ШТИП
ЗА 2018 ГОДИНА
Со оваа Програма се уредуваат видовите на урбана опрема и
локалитетите на кои може да се поставува урбаната опрема.
Оваа Програма се донесува за 2018 година и со истата е опфатена
урбаната опрема која се поставува на градежно изградено земјиште.
I.

Цел на Програмата
Со Програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат
следните цели:
- Евиденција на урбана опрема на територија на општината;
- Естетско обликовните подобрувања и воведување на нови стандарди во
уредување на просторот;
- Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на
животната средина;
- Можност за активирање на повеќе стари занаети и различни видови на
ракотворби преку изработка, изложување и продажба на накит, уметнички
предмети, предмети за различна употреба, сувенири;
- Брз сервис и услуга на граѓаните од непосредната близина (продажба на
билети за јавен превоз, телефонски говорници, автобуски постојки,
продажба на весници, сувенири, цвеќиња, храна).
II.

Критериуми за определување на видот на урбана опрема
За определување на типот на урбаната опрема кој треба да се постави
служат следните критериуми:
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Функционални критериуми, како што се намена и површина намената за
вршење на дејноста,
Естетско морфолошки критериуми; и
Материјално експлоатациони критериуми,кои ги одредуваат економските
аспекти категорија време и објекти.

Урбаната опрема која се поставува на подрачјето на Општина Штип треба
да ги задоволува основните барања за градбата, согласно Законот за градење
(„Службен весник на РМ” број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11,13/12, 144/12,
25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14,42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15,
129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18 и 64/18).
Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото движење и да треба
да се обезбеди непречен пристап до истата.
При поставување на урбаната опрема, не смеат да се поставуваат бариери
во просторот кои можат да го попречат безбедното движење на пешаците или
да го оневозможат движењето на лица со посебни потреби.
Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или отежнува
користењето на станбените, деловните згради и други објекти, односно нивната
функција на живеење или работење, да се загрозува сигурноста на сообраќајот,
да се намалува пропишаната слободна проодна површина, да се уништува
зелена површина, да се намалува естетскиот и општиот изглед на околината.
Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали
естетскиот и општиот изглед на околината, а со вршењето на дејноста не смее да
се создава нечистотија, недозволена бучава и лоша миризба.
Поставување на урбана опрема се врши на начин што нивното
поставување и отстранување треба да се одвива на брз и лесен начин и без
оштетување на подлогата.
При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат платформи
или рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде
котата на едната страна од платформата се поклопува со котата на теренот и не
го попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците, а особено на
инвалидизираните лица со колички.
При поставувањето на урбаната опрема мора да се запазат следните
стандарди:
1.
Поставувањето на урбаната опрема е на минимално растојание од
0,80м од ивицата на коловозот (корпа за отпадоци, жардинјери,
рекламни паноа и др.) односно 1.5м до 2,5м од ивицата на коловозот
(за автобуски стојалишта, киосци).
2.
Минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува
2,4м, а при поставување на настрешници минималната височина
изнесува 3,2м над слободната проодна површина.
3.
Поставувањето на урбана опрема пред деловните објекти каде што се
врши дејност, е дозволено само во широчината на деловниот објект кон
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јавната површина, доколку се исполнети условите од оваа Програма и
условите од други прописи.
Урбаната опрема што се поставува по повод манифестации,
презентации, изложби и за вршење на угостителска дејност,
секојдневно по завршувањето на работното време се отстранува од
јавната површина.
При поставување на урбана опрема на тротоари, минималната
слободна проодна површина од попречниот профил на тротоарот
изнесува 1,5м. Исклучок претставуваат простори кај кои во партерот
постои реализирана граница помеѓу просторот за движење на пешаци и
бараниот простор за поставување на опрема (столпчиња, денивелација
и сл.) но просторот за движење не може да биде помал од 1,2м.
Широчината на слободната проодна површина на тротоарите, се мери
од ивицата на коловозот. Доколку на тротоарот има дрвја, комунален
или рекламен објект, широчината на слободната проодна површина се
мери од граничникот на дрвото, на комуналниот или рекламен објект,
во правец на делот од јавната површина што е предмет на користење.
Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот
во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на
улиците (магистрални и собирни), која изнесува минимум 8,0м од
пресечната точка на двете регулациони линии. Доколку пешачката
површина е поголема од 5,0м во радиусот на свртувањето дозволено е
поставување на урбана опрема за летна тераса при што треба да се
запази проодна површина со ширина од 2,5м од работ на коловозот.
При поставување на урбана опрема, сопственикот е должен да обезбеди:
Соодветни услови и согласности за приклучување на инфраструктурни
мрежи за предвидениот временски период (електро напојување,
водоснабдување и канализација, мрежа за телефонија, електронски
комуникации и сл.) од соодветните јавни претпријатија и други правни
лица, односно од субјектите кои стопанисуваат со објектите на
инфраструктурата.
Примена на современи градежни материјали кои овозможуваат
монтажно демонтажни конструктивни елементи, типски елементи,
современо архитектонско обликување, препознатливост на функцијата,
репрезентативност на урбана опрема за дејностите од кои тоа се очекува,
принцип на повеќеводни кровови - со ниско слеме, обезбедување
пристапност за лица со посебни потреби и инвалидитет и сл.
Согласност од сопствениците на градежната парцела во сопственост, кога
земјиштето се користи во јавна употреба согласно закон.

При поставувањето на урбаната опрема, покрај овие услови, мора да се
почитуваат специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото
движење и видот на дејноста која се врши и слично.
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Урбаната опрема се поставува согласно Програма и истата може да биде
со различни димензии зависно од дејностите кои се извршуваат во нив.
При поставување на урбана опрема се користи модуларен систем за
објекти во кои се извршува иста или слична дејност, со можно мултиплицирање
на модулите за зголемување на вкупната површина на урбаната опрема.
Објектите што се урбана опрема може да бидат само приземни, со
максимална висина на венец до 3,5м и висина на слеме добиена со минимален
нагиб зависно од видот на употребениот кровен покривач (само како заштита на
објектот), со кота на приземје не повисока од 15см.
III.

Видови урбана опрема

1. Платформи
Платформите за спортски, културни, туристички и забавни настани
(манифестации), како и придружните објекти во функција на истите, се со
висини и површини кои овозможуваат безбедност при нивното користење.
Платформите се поставуваат на изградено градежно земјиште кое може
да прими поголема група граѓани, согласно стандардите на оваа одлука.
Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по
завршувањето на манифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна
состојба од страна на субјектот кој ја поставил платформата.
При поставување на платформите за спортски, културни, туристички и
забавни настани (манифестации), како и придружните објекти во функција на
истите, корисникот е должен да плати комунална такса за целиот простор каде е
поставена платформата без оглед на нејзината големина.
2. Информативни паноа
Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на
граѓаните (карта на град, возен ред и друго) и огласување за културноуметнички, спортски и други манифестации.
Поставувањето на информативните паноа не смее да го попречува
нормалното одвивање на сообраќајот.
Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи,
прицврстени на објект и сл.
3. Летни дискотеки
При нивно поставување важат општите и посебните стандарди за
поставување на урбана опрема: летни тераси, покриени и непокриени шанкови
и други објекти.
4. Телефонски говорници
Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и
банкомати можат да бидат слободностоечки или прикачени на ѕид и треба да се
поставуваат на начин да можат да ги користат лица со посебни потреби.
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Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите
изнесува 1,5м х 1,5м, како би се овозможило нивно непречено функционирање
и пристап до нив, а притоа да не се нарушат постојните пешачки движења.
5. Продажба на билети, весници, сувенири, цвеќе, храна и сладолед
Продажбата на билети, весници, сувенири, цвеќе и сладолед ќе се врши
во типски објекти кои мора да ги исполнуваат следните услови:
5.1. Монтажно-демонтажни типски објекти
Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција се наменети за
продажба на весници, билети за јавен превоз, вода и безалкохолни пијалаци,
сувенири, лотарија, кондиторски и слични производи.
Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се
поставуваат и на одредени места при одржување на хуманитарни, културни,
забавни, спортски, изложбени, рекламно - промотивни или деловно информативни и други активности по повод празници и манифестации како
придружни објекти во функција на настаните.
5.2.
Обликовни услови
Монтажните објекти со своето обликување мора да бидат усогласени со
просторот на кој се поставуваат, треба да се со унифициран изглед и боја кои ќе
се определат со проект за поставување на урбана опрема. Начинот на
покривање треба да биде типски без додаток на монтажна тенда. На
монтажниот објект може да се постави рекламен натпис со големина не
поголема од челото на објектот без можност за истакнување на други рекламни
пораки. Рекламниот натпис да не го надминува горниот раб на монтажниот
објект повеќе од 50см.
На надворешниот дел од монтажниот објект не се дозволени видливи
инсталации или делови на уреди за вентилација и климатизација како и било
каква опрема надвор од габаритот на објектот.
5.3. Сообраќајни услови
Монтажен објект или групација на монтажни објекти мора да биде
лоцирана на начин кој нема да го попречува слободното движење на пешаци,
лица со посебни потреби и возила. Се поставуваат на оддалеченост од работ на
коловозот мин. 1,5м. до 2,5м, а од раскрсница мин. 10,0м. од почетокот на
радиусот за десно свртување.
5.4. Технички услови
При поставување на монтажниот објект мора да се обезбедат санитарнотехнички и хигиенски услови; да се обезбеди заштитен отвор со прописно
изведен пулт за издавање на роба, да се обезбеди приклучок на електрична
енергија, приклучок на вода и канализација.
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Подната, ѕидната и таванската облога како и пултот за издавање на стока
да се изведат од непропусен и неотровен материјал кој не упива и кој лесно се
чисти.
5.5. Услови за поставување на типски објекти
Типот и формата на овие објекти ќе ги утврди општината по пат на конкурс
за избор на идејно решение. Вака утврдените објекти можат да бидат поставени
од страна на општината, односно од страна на заинтересирани субјекти. Начинот
на кој ќе бидат поставени овие типски објекти го утврдува градоначалникот.
Издавањето на типските објекти поставени од страна на Општина Штип ќе се
издаваат по пат на јавен оглас со јавно наддавање. Поставување на типски
објекти од страна на заинтересирани субјекти исто така ќе се врши по претходно
објавен јавен оглас за јавно наддавање за добивање право на поставување на
типските објекти. Субјектот со кој ќе биде склучен договор може да постави
само објект во тип и форма утврдена од Општина Штип. Локациите за
поставување на типски објекти се утврдуваат со годишната програма за
поставување урбана опрема на територијата на Општина Штип. Почетната цена
за јавното наддавање во двата случаи ја утврдува Советот на општината со
посебна одлука.
6. Објекти за обезбедување
Површината на објектите за обезбедување да не е поголема од 3,0м². За
нив важат стандардите за монтажно-демонтажни и типски објекти.
7. Јавни санитарни јазли
Поставувањето на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини,
во близина на јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози на
објекти. Истите не смеат да го попречуваат користењето на околните објекти и
јавни површини.
8. Тераси, шанкови и настрешници
Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од расположивата јавна
површина, при што е неопходно исполнување на условот да не се наруши
урбанистичката концепција на просторот и параметрите за непречено безбедно
движење од сите корисници, согласно Правилникот за стандарди и нормативи
за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ” број 142/2010), особено
по однос на минималните димензии на пешачки површини - тротоари, по однос
на непречено користење на околните објекти и простори за јавна намена,
протокот на сообраќајот односно пристап на возила на јавни служби.
На површината на која се поставува урбана опрема за организација на
летни тераси дозволено е поставување на: лесно подвижни маси, столици,
жардинјери, ограда, чадори, настрешници.
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Сите елементи на опремата што се поставува на летната тераса
(маси,столици, настрешница, чадори, постаменти за чадори, жардинјери, ограда
и др.) не смеат да го преминуваат работ на одобрената површина.
Поставувањето на урбана опрема од типот тераси, шанкови и
настрешници, задолжително е изготвување на елаборат со кој се утврдува
просторот, видот и изгледот на опремата како и бојата, димензиите и др.
За терасите поставени во мињор корито (долно шеталиште покрај река)
не смеат да бидат пошироки од 1,5 м.
Јавна површина може да се користи за летна тераса (вршење на
угостителска дејност) со поставување само на опрема за летна тераса, а не и
дополнително фрижидери, витрини и друго.
Минимална ширина на површината потребна за поставување на урбана
опрема за угостителство за поставување на еден ред маси со столови и клупи
изнесува 1,5м.
Чадорите се со минималната слободна височина од 2,4м.
Настрешница е лесен монтажно-демонтажен елемент кој се поставува нa
столбoви кои можат да бидат прицврстени за јавната површина.
Оградите и жардинјерите поставени на летна тераса не смеат: да
излегуваат со ниеден елемент надвор од дозволениот простор за летна тераса,
да бидат фиксно прицврстени за подлогата и да имаат висина поголема од 0,8 м.
Оградите и жардинјерите треба да биде изведена од квалитетни
материјали со високо естетско ниво.
Во пешачките зони не се поставуваат огради или жардинјери кон
пешачката зона односно истите се поставуваа само помеѓу соседни летни
тераси.
8.1. Покриени и отворени шанкови
Покриени и отворени шанкови се поставуваат на сквер, во парк, на кеј,
покрај водни и рекреативни површини.
Покриените и отворени шанкови не смеат да се прицврстени за подлогата
и мора да имаат приклучок на вода, електрична енергија и канализација.
Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може да
биде и летна тераса.
9. Самостоечките рекламни паноа
Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени
површини во профилот на сообраќајниците, а во согласност со Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ” број 169/15),
Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што се плаќаат за
користење на општинските јавни патишта („Службен гласник на Општина Штип“
број 07/10) и Одлуката за начинот и постапката за поставување опрема за
рекламирање на територијата на Општина Штип („Службен гласник на Општина
Штип“ број 07/10).
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10. Опрема за забава на деца и детски игралишта
Опремата за забава на деца може да се постави по повод државни и
верски празници и други манифестации на места каде има доволен простор за
тоа (поголеми јавни површини или неизградено земјиште).
Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено
градежно земјиште со елаборат за поставување на урбана опрема погодно за
таа намена.
Детско игралиште може да се постави и во уредено зеленило.
11. Подвижна урбана опрема-превозни средства
На јавни површини може да се постави подвижна урбана опремапревозни средства кои не ја загадуваат околината за рекреација и кои службата
за разгледување на градот (велосипеди на четири тркала, возови на електричен
погон и сл.). При поставување подвижна урбана опрема особено треба да се
внимава истата да не го попречува одвивањето на сообраќајот по улиците, а
безбедноста на пешаците и корисниците на овие превозни средства мора
максимално да биде обезбедена. Микролокациите за нивно поставување ќе ги
одреди Одделението за комунални дејности во соработка со Одделението за
урбанизам.
12. Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци
Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци се поставуваат на јавни
површини, во зависност од бројноста и потребите на корисниците.
Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната опрема на градот и се
поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки
патеки, на автобуски постојки од сите типови и на други локации согласно
елаборат за поставување на урбана опрема.
Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со
димензии од 1,0м х 1,2м за лица со посебни потреби.
Корпите за отпадоци можат да бидат слободностоечки или прикачени на
столбови за јавно осветлување.
13. Паркиралишта за велосипеди
Типот и локациите се определуваат со елаборат за поставување
паркиралишта за велосипеди на општината.

на

14. Жардинјери, граничници
Жардинјери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да се
ограничи просторот определен за урбана опрема од слободната проодна
површина или да се ограничи просторот меѓу сообраќајница и пешачка
површина.
Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението за
поставување на урбана опрема, по што овие елементи треба целосно да се
отстранат од просторот.
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Максималната висина на жардинјерите и граничниците е 0,80м.
15. Тезги
Тезги се лесно подвижни елементи на урбаната опрема кои се
поставуваат по повод празници и манифестации или на простори во општината
определени со посебни елаборати и служат за продажба на соодветни
производи на пригодната намена.
На тезгите не е дозволено приготвување и продажба на храна која не е
конфекционирана.
Тезгите треба да се со унифициран изглед и боја соодветно на локацијата.
Максималната површина на тезгите изнесува 2,0 до 4,0м2.
Не е дозволено лоцирање на тезги пред влезови на јавни, деловни и
станбени објекти.
Идејните решенија на урбана опрема која ќе биде поставена треба да
биде во согласност со микролокациските услови, со високи естетскофункционални вредности и вклопеност во пејсажот на микролокацијата и
подрачјето на општината.
IV.

Дејности кои можат да се вршат во објекти на урбана опрема
Со урбаната опрема можат да се вршат дејности во согласност со член 2
став 4 од Закон за градење („Службен весник на РМ” број 130/09, 124/10, 18/11,
36/11, 54/11,13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14,42/14,
115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16,
132/16, 35/18 и 64/18).
V.

Рекапитулација на урбана опрема според намената и површината
1. Планирана диспозиција на урбана опрема

Во табела е дадена диспозицијата на планирана урбана опрема по
локалитети и истата ги содржи следните информации:
 нумерација на објектите;
 КП каде се поставува урбаната опрема;
 местоположба, улица и број на урбаната опрема;
 број на модули;
 вкупна површина во м2;
 тип и намена
р.б.

нумерација
на објектите

1.

УО 7 Штип

Катастраска
парцела
(КП)
КП 8420

местоположба,
улица и број

број на
модули

Ген. Михајло
Апостолски
паркинг Суд
(скривница)

1

вкупна
површина
во м2
9

Тип и
намена
киоск за
весници или
храна
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2.

УО 9 Штип
УО 10 Штип

КП 2684

3.

УО 11 Штип
УО 12 Штип
УО 13 Штип

КП 3619

4.

УО 14 Штип

5.

Стр. 451

Ср.фронт/Џемал
Биједиќ
училиште
Димитар Влахов
Сремски
фронт/Џемал
Биједиќ
градинка Астибо

2

18

киоск за
весници или
храна

3

3х18

КП 4402

Булевар ЈНА
парк-зграда Л

2

18

УО 15 Штип

КП 4359

Булевар ЈНА
ОУ Тошо Арсов

3

24

6.

УО 16 Штип
УО 17 Штип
УО 18 Штип

КП 2157

Крушевска
Република
пред ОУ „Славејко
Арсов“

3

24

7.

КП 9173 и
дел од КП
9172/1

Градски гробишта

5

40

8.

УО 20 Штип
УО 21 Штип
УО 22 Штип
УО 23 Штип
УО 24 Штип
УО 36 Штип

киоск за
цвеќе,
весници,
сладолед
или храна
киоск за
весници,
сладолед
киоск за
весници,
сладолед,
цвеќе или
храна
киоск за
весници,
сладолед,
цвеќе или
храна
киоск за
цвеќе и
свеќи

20

УО 38 Штип

улица Енгелсова
(пред гаражите до
Новата пошта)
улица Димитар
Влахов (земјен
дел после
паркингот во
Ново Село спроти
Јаворот)
улица Сремски
фронт
(земјена
површина спроти
Ицо Брицо)
улица Сремски
фронт
(земјена
површина спроти
Нада Меркур)
улица Трајко
Кошевски
(пред СОУ „Јане
Сандански“)
улица Борко
Талев (до

2

9.

дел од
КП 4413/1
КО Штип3
дел од
КП 1110/1
КО Штип 5

2

20

4

36

киоск за
весници или
храна

3

27

киоск за
весници или
храна

1

9

киоск за
весници или
храна

5

45

киоск за
весници или

10. УО 39 Штип
УО 40 Штип
УО 41 Штип
УО 42 Штип

дел од
КП 3050/1
КО Штип3

11. УО 43 Штип
УО 44 Штип
УО 45 Штип

дел од
КП 3050/1
КО Штип3

12. УО 46 Штип

дел од
КП 10265/1
КО Штип5

13. УО 48 Штип
УО 49 Штип

дел од КП
8620

киоск за
весници или
храна
киоск за
весници или
храна
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УО 50 Штип
УО 51 Штип
УО 52 Штип
14. УО 54 Штип

2 мај 2018
КО Штип5

дел од
КП 7515/1
КО Штип-5

фискултурната
сала на ООУ
„Ванчо Прке“)
плоштад Тошо
Арсов (спроти
хотел „Оаза“)

храна

1

20

киоск за
сувенири,
туристичка и
културна
понуда

2. Посебни услови за поставување и одржување на урбана опрема
Согласно Закон за градење („Службен весник на РМ” број 130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11,13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14,
28/14,42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16,
39/16, 71/16, 132/16, 35/18 и 64/18), урбана опрема се поставува на јавни
површини кои претставуваат градежно изградено земјиште и уредено земјиште
без притоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на
сообраќајот. Потребата за поставување на урбана опрема ја утврдува Советот на
општината.
Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за поставување на
урбана опрема, кое го издава градоначалникот на општината.
Урбаната опрема се поставува на микролокации согласно графичкиот
прилог со точно позиционирање на урбаната опрема кое е нанесено на
елаборат.
Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање
ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на управувањето со градежното
земјиште.
Општината согласно Законот за градење води регистар на издадени
одобренија за поставување и отстранување на урбаната опрема, а формата,
содржината и начинот на водење на регистарот ги пропишува министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на управувањето со градежното земјиште.
Доколку урбаната опрема се поставува за вршење дејност на јавна
површина пред деловна просторија, одобрението за поставување може да се
издаде само ако за користење на просторот претходно е издадено одобрение за
вршење дејност, од страна на надлежен орган.
Кога просторот пред деловната просторија на кој се бара да се врши
дејност се наоѓа на земјиште во сопственост на барателот потребно е само
одобрение за вршење на дејност пред деловна просторија.
Јавните претпријатија формирани од Општина Штип, ЈП „Стипион 2011“ и
ЈП „Исар“ за свои потреби може да поставуваат урбана опрема на јавни
површини, но претходно за истата мора да имаат одобрение издадено од
градоначалникот на општината.
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Изгледот, формата и материјалите од кои е направена урбаната опрема
што ќе биде поставена од јавните претпријатија формирани од Општина Штип
мора претходно да биде одобрена од градоначалникот.
Урбаната опрема што ќе ја поставуваат јавните претпријатија формирани
од Општина Штип е нивна сопственост и истата може да ја даваат во закуп на
трети лица, но не смеат да ја продаваат.
Одредбите на оваа Програма за начинот, постапката и условите за
поставување и отстранување на урбана опрема важат и за урбаната опрема
поставена од страна на јавните претпријатија формирани од Општина Штип.
Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може
да биде:
- дневно, за време од 24 часа (манифестации, презентации, и др.).
- краткотрајно, за период до 30 дена (манифестации, презентации,
изложби и др.),
- сезонско, за период од 3 до 7 месеци (трговија на мало и др.),
- годишно за период до 1-5 години (угостителство, трговија, градилиште и
др.).
За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема,
заинтересираниот субјект поднесува барање до градоначалникот на општината.
Барањето за поставување на урбана опрема, се доставува до општината
заедно со комплетна документација.
За продолжување на важењето на одобрението за поставување на урбана
опрема (угостителство), барателот е должен најмалку 7 дена пред истекот на
одобрението да поднесе ново барање за продолжување. Доколку не поднесе
барање, а продолжи да го користи просторот ќе се смета дека има подесено
барање за продолжување за истиот период и ќе биде задолжен со комунална
такса.
Доколку угостителскиот објект кој има поставено урбана опрема не
планира да работи во одреден период е должен писмено да ја извести
општината најмалку 7 (седум) дена пред денот на затворање на објектот, во
спротивно ќе биде задолжен со комунална такса и за периодот во кој нема да
работи.
Угостителските објекти кои имаат поставено урбана опрема во простор кој
е заграден со фолии и слично, во зимскиот период од 15 октомври до 15 април
ќе биде задолжен со комунална такса утврдена во Одлуката за утврдување на
висината на комуналните такси („Службен гласник на Општина Штип“ број
08/15, 06/12, 14/12, 08/13 и 13/15).
Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за
поставување на урбана опрема, имателот на одобренијата не може да ја издаде
или пренесе на користење во закуп или подзакуп на друго лице со договор за
деловно-техничка соработка, ниту со било кој друг правен акт.
Даденото одобрение за поставување на урбаната опрема не значат
ослободување од обврската за исполнување на други услови пропишани со
закон.
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Поставување на урбана опрема од точка 5 се ограничува на максимум 2
модула (типски објекти).
Оваа Програма ќе се применува до донесување на програма за 2019
година.

Број 08-2608/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

242.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
НА СОВЕТ НА МЛАДИ-ШТИП
ЗА 2018 ГОДИНА
I
Се објавува Програмата за работа на Совет на млади-Штип за 2018 годи.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2609/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

243.
Врз основа на 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, 16/09,
04/11 и 13/14), а во врска со член 3 став 1 точка 6 („Службен гласник на Општина
Штип” број 13/09), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 27 април
2018 година, донесе
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ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА СОВЕТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА ШТИП
ЗА 2018 ГОДИНА
1. Одржување на средби со младите преку месните и урбаните заедници.
- Посета на месните и урбаните заедници;
Избирање на претставници од секоја месна и урбана заедница за Советот
на млади;
- Актуелизација на Советот на млади-запознавање на младите со работата
на Советот на млади;
2. Одржување на средби со студенти од УГД.
- Избирање на претставници за Совет на млади;
- Актуелизација на Советот на млади-запознавање на младите со работата
на Советот на млади;
3. Одржување на средби со млади претприемачи/бизнисмени.
- Избирање на претставници за Совет на млади;
- Актуелизација на Советот на млади-запознавање на младите со работата
на Советот на млади;
- Можности за идни соработки со нив;
4. Средба со млади спортисти.
- Давање на идеи и предлози за одржување на младинска спортска
олимпијада;
5. Средба со млади уметници.
- Давање на идеи и предлози за одржување на ликовни колонии и
изложби;
6. Средба со млади лица кои живеат во странство (Амбасадори на Штип).
- Размена на искуства за начинот на вклучување на младите во активности
за остварување на нивните цели;
- Младинска размена;
- Воспоставување на соработка со младински организации од местата каде
што тие моментално живеат (работат, учат);
7. Изготвување на акциони планови и проекти.
8. Иницијатива за доделување на еднократни награди во сума од 3.000,00
денари на десет најуспешни средношколци.
9. Поддршка во процесот на социјализација на млади луѓе со аутизам и
лица со хендикеп.
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Поддршка на Центарот за социјални работи – Штип и организации кои ги
штитат овие групи на млади лица;
2ри Април 2018 – Организирање на проекција на документарниот филм
„Јас не сум дождовниот човек” во НУБ „Гоце Делчев”. Отворање на
дебата за односот на општеството кон овие лица;
Одбележување на 3ти Декември, денот на лицата со хендикеп.

10. Социјализација на младите од руралните средини.
- Организирање на работилници, обуки и семинари од едукативен
карактер;
11. Актуелизација на мерките за самовработување и вработување на
младите во соработка со АВРМ и Општина Штип.
12. Иницирање на волунтаризмот кај младите.
- Доброволно вклучување на младите во локални организации и
здруженија;
13. Младинска спортска олимпијада.
- Организирање на турнири во сите застапени спортови во Општина Штип;
- Будење на спортскиот и натпреварувачкиот дух кај младите, а со тоа и
промовирање на здравиот живот;
14. Филмски фестивал на отворено со проекции на филмови од првата
генерација студенти на Филмска Академија при УГД.
15. Иницијатива за отворање на Кино во Штип.
- Преговори со општинската власт и бизнис секторот за отворање на кино
во Општина Штип.
16. Подигнување на соработката со општински „Црвен
организирање на хуманитарни крводарителски акции.

Крст”

и

17. Соработка со локални и национални медиуми.
- Транспарентноста на Советот на млади е наша приоритетна задача и
истата ќе се оствари преку настапи во дневно информативни и отворени
емисии во локалните и национални медиуми;
- Отворена Фејсбук Страница и блог на која се презентирани активностите
на Советот на млади и се очекуваат предлози и сугестии за нашата работа;
- Официјална е-маил адреса: sovetnamladishtip@gmail.com
- Изготвување на веб-портал на Советот на млади.
18. Организирање на едукативни работилници.
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Предвидено е да се организираат едукативни работилници и предавања
на теми кои се најактуелни кај младите;

19. Организирање на активности од забавен карактер.
- Организирање на забава за млади на различни теми со цел анимирање на
младите од Општина Штип;
20. Континуирана активност за подигање на свеста на младите за заеднички
настап во решавање на актуелни проблеми.
За спроведување на Програмата се одобрени средства во износ од
20.000,00 денари.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот по објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2609/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

244.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА
ВО ОПШТИНА ШТИП ЗА 2018 ГОДИНА
I
Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за одржување на
јавната чистота во Општина Штип за 2018 година.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.
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Број 09-2610/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

245.
Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на РМ“ број 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/16) 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, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина
Штип на седницата одржана на 27 април 2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА
ВО ОПШТИНА ШТИП ЗА 2018 ГОДИНА
I
Во Програмата за одржување на јавната чистота во Oпштина Штип за 2018
година („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/18) точката 3 –
Финансиски средства за вршење на работите (пресметка) во делот: Планирање
набавка за 2018 година, се додава нова ставка под реден број 4:
„Набавка на машина за метење на јавно-прометни површини, со
инвестициона вредност од 4.500.000,00 денари (без пресметан ДДВ)“.
II
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на ЈП „Исар“-Штип.
III
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2610/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

246.
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
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Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
НА ДЕЦА ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ
УЧИЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ШТИП
I
Се објавува Правилникот за запишување на деца во прво одделение во
Општинските основни училишта на територијата на општина Штип.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2611/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

247.
Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 46 од Статутот на Општина Штип
(„Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09,
04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на 27 април 2018, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ДЕЦА ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ
ВО ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ШТИП

I.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој Правилник за запишување на деца во прво одделение во
општинските основни училишта на територијата на општина Штип (во
понатамошниот текст Правилник) се утврдуваат задачите, постапката, роковите,
носителите како и други прашања поврзани со запишување на деца во прво
одделение во новата учебна година во општинските основни училишта на
територијата на општина Штип.
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Термините што се користат во овој Правилник, а имаат родово значење,
се користат неутрално, а се однесуваат подеднакво на машки и женски пол,
освен ако од смислата на пооделни одредби не произлегува поинаку.
II.

ЗАПИШУВАЊЕ НА ДЕЦА ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ

Член 2
Во прво одделение секоја учебна година во општинските основни
училишта на територијата на општина Штип, се запишуваат деца кои имаат
постојано место на живеење или имаат пријавен престој на територијата на
општина Штип, односно во реонското подрачје каде припаѓа одредено
општинско основно училиште. Реонското подрачје на секое општинско основно
училиште се утврдува со Реонизацијата на општинските основни училишта во
општина Штип.
Член 3
Секое општинско основно училиште е должно да ги запише сите идни
првачиња во прво одделение, со цел за сеопфатно и задолжително образование
на децата од својот реон кој е утврден со одлуката на основачот, врз основа на
местото на живеење, односно привременото престојувалиште и добиениот
список на деца од реонот за запишување во општинското основно училиште кој
се добива од службите во единицата на локалната самоуправа кои водат
евиденција на постојаните и привремени жители.
Член 4
Детето може да се запише во прво одделение во друго општинско
основно училиште кое не припаѓа во реонското подрачјето за запишување:
- ако тоа не предизвикува зголемување на бројот на паралелките во прво
одделение утврдено со планот за запишување на деца во прво одделение во
општинското основно училиштето каде се запишува детето;
- ако тоа не предизвикува нарушување на оптималните услови за работа
во општинското основно училиште од реонското подрачје од каде припаѓа
детето за запишување во прво одделение со што се оневозможува упис на
децата во реонското подрачје каде припаѓаат според реонот на училиштето.
Член 5
Родителот до општинското основно училиште во кое сака да го запише
своето дете во прво одделение, а не припаѓа во реонското подрачје за
запишување, поднесува писмено барање до општинското основно училиште на
(образец бр. 1) кој е составен дел на овој Правилник, со наведување на
причините за запишување на детето во тоа училиште во утврдениот законски
рок за поднесување на документи за запишување.
Директорот на општинското основно училиште каде е поднесено
барањето за запишување, издава потврда со која потврдува дека со
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запишувањето на детето во прво одделение во ова училиште, кое спрема,
местото на живеење односно привременото престојувалиште припаѓа на друго
подрачје за запишување, нема да предизвика зголемување на бројот на
паралелките во прво одделение.
Член 6
Фотокопија од барањето од член 5 на овој правилник заедно со потврдата
издадена од страна на директорот на општинското основно училиште во кое
детето се запишува, задолжително се доставува до Одделението за образование
при Општина Штип, веднаш по поднесувањето.
Одделението за образование при општина Штип е должно да го извести
директорот на општинското основно училиште од каде припаѓа училишниот
обврзник според реонското подрачје за запишување, со давање на мислење за
запишување на детето во другото училиште со образложение за оправданоста
на причините наведени во барањето, во рок од 30 дена од денот на добивање
на барањето. Со даденото мислење од Одделението за образование се
известува и општинското основно училиште каде е поднесено барањето за
запишување на детето за да може родителот писмено да биде известен по
поднесеното барање.
Мислењето дадено од Одделението за образование мора да биде
верифицирано од двајцата директори во врска со запишувањето на ученикот во
прво одделение.
Член 7
Во прво одделение во новата учебна година можат да се запишат деца и
тоа:
1. деца кои до крајот на календарската година ќе наполнат шест години.
2. деца кои ќе наполнат шест години до 31 јануари во наредната
календарска година по претходно барање од родителот (со образец бр. 2)
кој е составен дел на овој Правилник и добиеното мислење од педагог
или психолог во училиштето;
3. како и на деца кои со одлука од страна на одредена служба, во
претходната учебна година им е одложно запишувањето или од одредени
причини не се запишани во општинското основно училишта во општина
Штип, а овие деца биле училишни обврзници и се запишани во списоците
кои се водат во надлежните служби на локалната самоуправа.
Член 8
Во прво одделение во општинските основни училишта на територијата на
општина Штип, задолжително се запишуваат деца државјани на Република
Македонија, деца со странско државјанство или деца без државјанство како и
деца државјани на државите членки на Европската унија под еднакви услови
како децата државјани на Република Македонија.
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Член 9
Родителот има право дете со посебни образовни потреби да го запише во
прво одделение во општинското основно училиште, освен во случаите кога
посебните образовни потреби на детето се такви што тоа треба да следи
настава во посебно основно училиште.
За децата од став 1 на овој член запишани во општинското основно
училиште, се формира инклузивен тим составен од педагогот, односно
психологот во училиштето, наставникот на ученикот, родителот, односно
старателот на ученикот, дефектолог доколку има во училиштето и по потреба
може да се вклучи и лекарот на ученикот. Инклузивниот тим за секое дете од
ставот 2 на овој член изготвува индивидуален образовен план.
III.

РОК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ

Член 10
Децата во прво одделение се запишуваат во месец мај за следната
учебна година. Секое општинско основно училиште, објавува оглас за
запишување на децата во прво одделение преку медиумите и истакнување на
огласна табла и веб страна на училиштето и на огласна табла
на
Предучилишните установи во општина Штип.
Член 11
Запишувањето на детето во училиштето го врши Комисија формирана од
директорот на училиштето. Комисијата е составен од педагог или психолог,
наставник за предучилишно воспитани и одделенски наставник, која комисија ја
води и постапката за утврдување на пеихофизичката состојба на децата за
запишување во прво одделение
Комисијата од ставот 1 на овој член е должна, да го извести родителот за
подготвеноста на детето за тргнување во училиште, најмалку два месеци пред
почетокот на наставата.
Родителот по одлуката на комисијата има право на жалба до комисија
формирана од градоначалникот на општина Штип.
Постапката за утврдување на подготвеноста на децата за запишување во
прво одделение се спроведува во општинското основно училиште во кое
припаѓа детето од реонското подрачјето за запишување, односно од реонското
подрачјето каде детето име место на живеење односно привремено
престојувалиште.
Член 12
Мислењето на стручниот тим од предучилишните установи, за
психофизичката состојба на детето кое посетувало предучилишна установа
доставува како „Досие на детето“ до училиштето според реонското подрачјето
за запишување на детето во прво одделение, врз основа на местото на живеење
односно привремено престојувалиште на детето или се дава досието на еден од
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родителите или старателот со кој живее детето, кој е должен да го достави до
општинското основно училиште.
Член 13
По завршеното утврдување на подготвеноста на детето за тргнување во
прво одделение согласно член 7 на овој Правилник, се запишува детето во
прво одделение во општинското основно училиштето, со што детето со
поаѓањето во основното училиште стекнува статус на ученик.
Член 14
По завршеното утврдување на подготвеноста на детето за тргнување во
прво одделение согласно член 7 на овој Правилник, за деца за кои е утврдено
дека не се подготвени за запишување во прво одделение во општинските
основни училишта, или поради здравствени проблеми му е оневозможено
редовно школување, на барање на родителот, може да се одложи
запишувањето за една година врз основа на медицинска документација со која
е утврден здравствениот и развоен статус на детето издадено од здравствена
установа.
Мислење се доставува до општинското основно училиште според
реонското подрачје за запишување и врз основа на ова мислење се одлага
запишувањето на детето во прво одделение за една година.
IV.

ДОКУМЕНТИ ПОТРЕБНИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ

Член 15
При запишување на детето во прво одделение родителот е должен до
општинското основно училиште да достави:
 Извод од матичната книга на родените на детето
 Потврда за примените задолжителни вакцини за детето од надлежна
здравствена установа.
 Потврда за систематски преглед на оралната празнина од стоматолог
одговорен за училиштето;
 Доказ за живеалиштето односно престојувалиштето на родителот.
V.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.
Број 08-2611/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов
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Образец бр. 1

Име и презиме на родителот или старателот на детето: ______________________
Адреса на живеење:

_____________________________

Контакт телефон/мобилен:

_____________________________

До Општинско основно училиште __________________

ПРЕДМЕТ: ____________________________
/име и презиме на ученикот/
за запишување во прво одделение во друго општинско основно училиште кое
не припаѓа во реонското подрачје за запишување

Како родител/старател на детето ___________________________________
родено _________________________, Ве молам да ми одобрете запишување во
прво одделение во Вашето училиште, кое не припаѓа во реонското подрачје на
запишување поради:
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
По местото на живеење, односно привременото престојувалиште, детето треба
да биде запишано во Општинското основно училиште _______________________
во кое припаѓа според утврдената Реонизација од општина Штип.

Место и датум на поднесување на барањето
_____________________________________

Потпис на подносителот
_____________________

..........................................................................................................................................
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ПОТВРДА ОД ДИРЕКТОРОТ НА ООУ
Врз основа на член _____ од Правилникот за запишување на деца во прво
одделение во општинските основните училишта на територијата на општина
Штип, потврдувам дека запишувањето на детето ____________________ во прво
одделение во ова ООУ, кое според местото на живеење односно привремено
престојувалиште, припаѓа на друго општинско основно училиште, нема да
прeдизвика зглемување на бројот на паралелки во прво одделение во
училиштето.
Потпис на директорот
____________________

м.п.

Образец бр. 2
Име и презиме на родителот или старателот на детето: ______________________
Адреса на живеење:

_____________________________

Контакт телефон/мобилен:

_____________________________

До Општинско основно училиште _________________

ПРЕДМЕТ: Барање за утврдување на подготвеноста на детето
за предвремено запишување во прво одделение

Во согласност со член од Законот за основно образование („Службен
весник на РМ“ 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 06/12, 100/12,
24/13, 41/2014, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 127/16 и член 67/17)
и член 7 точка 2 од Правилникот За запишување на деца во прво одделение во
општинските основните училишта на територијата на општина Штип го
поднесувам ова барање моето дете да биде внесено во списоците за запишано
во прво одделение врз основа на утврдената состојба за подготвеноста на
детето за запишување во основното училиште во прво одделение бидејќи
детето до крајот на календарската година нема наполнето 6 години.
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДЕТЕТО: ____________________________
ПОЛ: М Ж
ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА НА РАЃАЊЕ НА ДЕТЕТО: _________________
АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ: ________________________

Стр. 466

Број 4

2 мај 2018

Образложение на барањето:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Место и датум на поднесување на барањето: ________________________

ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА:
Родителот може да го поднесе ова барање само за деца кои ќе наполнат 6
години до 31. јануари во наредната учебна година.

248.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ
НА ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ
ВО ОПШТИНА ШТИП ЗА 2017 ГОДИНА И ПРОГРАМАТА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО ОПШТИНА ШТИП
ЗА 2017/2018 ГОДИНА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ
I
Се објавува Заклучокот за не усвојување на Извештајот за реализација на
средствата по Програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици
во Општина Штип за 2017 година и Програмата за одржување на локалните
патишта во Општина Штип за 2017/2018 година во зимски услови.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2612/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

2 мај 2018

Број 4

Стр. 467

249.
Врз основа на член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08,
07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на
27 април 2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА
ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА
И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ШТИП ЗА 2017 ГОДИНА И ПРОГРАМАТА ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО ОПШТИНА ШТИП
ЗА 2017/2018 ГОДИНА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ
I
Се усвојува Извештајот за реализација на средствата по Програмата за
изградба и одржување на локални патишта и улици во Општина Штип за 2017
година и Програмата за одржување на локалните патишта во Општина Штип за
2017/2018 година во зимски услови.
II
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2612/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

250.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ
НА ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА
ЗА КУЛТУРА ЗА 2017 ГОДИНА
I
Се објавува Заклучокот за не усвојување на Извештајот за реализација на
Програма за култура за 2017 година.

Стр. 468

Број 4

2 мај 2018

II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2613/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

251.
Врз основа на член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08,
07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на
27 април 2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
НА ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРА ЗА 2017 ГОДИНА
I
Не се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за култура за
2017 година.
II
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2613/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

252.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ

2 мај 2018

Број 4

Стр. 469

НА ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА
СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ШТИП ЗА ПЕРИОД
ДЕКЕМВРИ-МАРТ 2018 ГОДИНА
I
Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештај за извршување на
одлуките на Советот на Општина Штип за период декември-март 2018 година.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2614/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

253.
Врз основа на член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08,
07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на
27 април 2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
ОДЛУКИТЕ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ШТИП ЗА ПЕРИОДОТ
ДЕКЕМВРИ-МАРТ 2017 ГОДИНА
I
Се усвојува Извештајот за извршување на одлуките на Советот на Општина
Штип за периодот декември-март 2017 година.
II
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2614/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

Стр. 470

Број 4

2 мај 2018

254.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ
НА ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ НА
ОПШТИНА ШТИП ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ
ЗА 2017 ГОДИНА
I
Се објавува Заклучокот за не усвојување на Извештајот за реализираните
активности на Општина Штип од областа на спортот за 2017 година.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2615/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

255.
Врз основа на член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08,
07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на
27 април 2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ
АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА ШТИП ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ
ЗА 2017 ГОДИНА
I
Не се усвојува Извештајот за реализираните активности на Општина Штип
од областа на спортот за 2017 година.
II
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

2 мај 2018

Број 4

Стр. 471

Број 08-2615/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

256.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ
НА ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ЈП „ИСАР”-ШТИП
ОД 01.07.2017 ДО 31.12.2017 ГОДИНА
I
Се објавува Заклучокот за не усвојување на Полугодишниот извештај на ЈП
„Исар”-Штип од 01.07.2017 до 31.12.2017 година.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2616/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

257.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ” број 05/02), член 49 став 1 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, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на
седницата одржана на 27 април 2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ НА ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
НА ЈП „ИСАР“-ШТИП ЗА ПЕРИОД ОД
01.07.2017 ДО 31.12.2017 ГОДИНА

Стр. 472

Број 4

2 мај 2018

I
Не се усвојува Полугодишниот извештај на ЈП „Исар“-Штип за период од
01.07.2017 до 31.12.2017 година.
II
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2616/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

258.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ
НА ИЗВЕШТАЈ НА ЈП „ИСАР”-ШТИП ЗА ОДРЖУВАЊЕ
НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА ЗА ПЕРИОД ОД
01.07.2017 ДО 31.12.2017 ГОДИНА
I
Се објавува Заклучокот за не усвојување на Извештај на ЈП „Исар”-Штип за
одржување на јавната чистота за период од 01.07.2017 до 31.12.2017 година.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2617/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

2 мај 2018

Број 4

Стр. 473

259.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ” број 05/02), член 49 став 1 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, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на
седницата одржана на 27 април 2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ НА ЈП „ИСАР“-ШТИП
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2017 ДО 31.12.2017 ГОДИНА
I
Не се усвојува Извештајот на ЈП „Исар“-Штип за одржување на јавната
чистота за период од 01.07.2017 до 31.12.2017 година.
II
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2617/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

260.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ЈП „ИСАР”-ШТИП СО
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2017 ДО 31.12.2017 ГОДИНА
I
Се објавува Заклучокот за не усвојување на Годишен извештај на ЈП
„Исар”-Штип со финансиски показатели за период од 01.01.2017 до 31.12.2017
година.

Стр. 474

Број 4

2 мај 2018

II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2618/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

261.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ” број 05/02), член 49 став 1 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, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на
седницата одржана на 27 април 2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
НА ЈП „ИСАР“-ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017 ДО 31.12.2017 ГОДИНА
I
Не се усвојува Годишниот извештај на ЈП „Исар“-Штип со финансиски
показатели за период од 01.01.2017 до 31.12.2017 година.
II
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2618/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

262.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам

2 мај 2018

Број 4

Стр. 475

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ЈП „ИСАР”-ШТИП
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2017 ДО 31.12.2017 ГОДИНА
I
Се објавува Заклучокот за не усвојување на Годишен извештај на ЈП
„Исар”-Штип за одржување на јавната чистота за период од 01.01.2017 до
31.12.2017 година.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2619/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

263.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ” број 05/02), член 49 став 1 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, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на
седницата одржана на 27 април 2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
НА ЈП „ИСАР“-ШТИП ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017 ДО 31.12.2017 ГОДИНА
I
Не се усвојува Годишниот извештај на ЈП „Исар“-Штип за одржување на
јавната чистота за период од 01.01.2017 до 31.12.2017 година.
II
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Стр. 476

Број 4

2 мај 2018

Број 08-2619/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

264.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНА СМЕТКА НА ЈП „ИСАР“-ШТИП
ЗА 2017 ГОДИНА
I
Се објавува Заклучокот за не усвојување на Годишната сметка на ЈП
„Исар“-Штип за 2017 година.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2620/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

265.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ” број 05/02), член 192 став 2 од Законот за заштита на
децата („Службен весник на РМ” број 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15 и 27/16) 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, 16/09,
04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 27 април
2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА
НА ЈП „ИСАР”-ШТИП ЗА 2017 ГОДИНА

2 мај 2018

Број 4

Стр. 477

I
Не се усвојува Годишната сметка на ЈП „Исар”-Штип за 2017 година.
II
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип”.

Број 08-2620/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

266.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНА СМЕТКА НА ОЈУДГ „АСТИБО“-ШТИП
ЗА 2017 ГОДИНА
I
Се објавува Заклучокот за не усвојување на Годишната сметка на ОЈУДГ
„Астибо“-Штип за 2017 година.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2621/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

267.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ” број 05/02), член 192 став 2 од Законот за заштита на

Стр. 478

Број 4

2 мај 2018

децата („Службен весник на РМ” број 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15 и 27/16) 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, 16/09,
04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 27 април
2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА
НА ОЈУДГ „АСТИБО”-ШТИП
ЗА 2017 ГОДИНА
I
Не се усвојува Годишната сметка на ОЈУДГ „Астибо”-Штип за 2017 година.
II
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип”.

Број 08-2621/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

268.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНА СМЕТКА НА СОУ ГИМНАЗИЈА
„СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ“-ШТИП
ЗА 2017 ГОДИНА
I
Се објавува Заклучокот за не усвојување на Годишната сметка на СОУ
Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип за 2017 година.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

2 мај 2018

Број 4

Стр. 479

Број 09-2622/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

269.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ” број 05/02), а во врска со член 126 став 1 алинеја 6 од
Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ број 44/95, 24/96,
34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07,
49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13,
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и врз
основа на 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, 16/09, 04/11 и 13/14),
Советот на Општина Штип на седницата одржана на 27 април 2018 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА
НА СОУ ГИМНАЗИЈА „СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ“-ШТИП
ЗА 2017 ГОДИНА
I
Не се усвојува Годишната сметка на СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“Штип за 2017 година.
II
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2622/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

270.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам

Стр. 480

Број 4

2 мај 2018

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНА СМЕТКА НА СОУ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“-ШТИП
ЗА 2017 ГОДИНА
I
Се објавува Заклучокот за не усвојување на Годишната сметка на СОУ
„Јане Сандански“-Штип за 2017 година.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2623/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

271.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ” број 05/02), а во врска со член 126 став 1 алинеја 6 од
Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ број 44/95, 24/96,
34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07,
49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13,
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и врз
основа на 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, 16/09, 04/11 и 13/14),
Советот на Општина Штип на седницата одржана на 27 април 2018 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА
НА СОУ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“-ШТИП
ЗА 2017 ГОДИНА
I
Не се усвојува Годишната сметка на СОУ „Јане Сандански“-Штип за 2017
година.
II
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

2 мај 2018

Број 4

Стр. 481

Број 08-2623/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

272.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНА СМЕТКА НА СОУ „ДИМИТАР МИРАСЧИЕВ“-ШТИП
ЗА 2017 ГОДИНА
I
Се објавува Заклучокот за не усвојување на Годишната сметка на СОУ
„Димитар Мирасчиев“-Штип за 2017 година.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2624/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

273.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ” број 05/02), а во врска со член 126 став 1 алинеја 6 од
Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ број 44/95, 24/96,
34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07,
49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13,
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и врз
основа на 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, 16/09, 04/11 и 13/14),
Советот на Општина Штип на седницата одржана на 27 април 2018 година,
донесе

Стр. 482

Број 4

2 мај 2018

ЗАКЛУЧОК
ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА
НА СОУ „ДИМИТАР МИРАСЧИЕВ“-ШТИП
ЗА 2017 ГОДИНА
I
Не се усвојува Годишната сметка на СОУ „Димитар Мирасчиев“-Штип за
2017 година.
II
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2624/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

274.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНА СМЕТКА НА СОУ „КОЛЕ НЕХТЕНИН“-ШТИП
ЗА 2017 ГОДИНА
I
Се објавува Заклучокот за не усвојување на Годишната сметка на СОУ
„Коле Нехтенин“-Штип за 2017 година.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2625/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

2 мај 2018

Број 4

Стр. 483

275.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ” број 05/02), а во врска со член 126 став 1 алинеја 6 од
Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ број 44/95, 24/96,
34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07,
49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13,
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и врз
основа на 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, 16/09, 04/11 и 13/14),
Советот на Општина Штип на седницата одржана на 27 април 2018 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА
НА СОУ „КОЛЕ НЕХТЕНИН“-ШТИП
ЗА 2017 ГОДИНА
I
Не се усвојува Годишната сметка на СОУ „Коле Нехтенин“-Штип за 2017
година.
II
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2625/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

276.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ
НА БАРАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТ
„МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЏЕЗОТ 2018“
I
Се објавува Заклучокот за не усвојување на Барањето финансиски
средства за проект „Меѓународен ден на џезот 2018“.

Стр. 484

Број 4

2 мај 2018

II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2626/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

277.
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ” број 05/02), член 49 став 1 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, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на
седницата одржана на 27 април 2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
ЗА НЕ УСВОЈУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
НА ПРОЕКТ „МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЏЕЗОТ 2018“
I
Не се усвојува Барањето финансиски средства на проект „Меѓународен
ден на џезот 2018“.
II
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2626/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

278.
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,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ

2 мај 2018

Број 4

Стр. 485

НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ООУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП
ЗА УЧЕСТВО И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
НА ТУРИЗМОТ ПРЕКУ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА КУЛТУРАТА
И ТРАДИЦИЈАТА ВО РЕГИОНОТ МЕЃУ БУГАРИЈА И МАКЕДОНИЈА ОД
ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА
БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА 2014 - 2020
I
Се објавува Одлуката за давање согласност на ООУ „Гоце Делчев“-Штип за
учество и реализација на проектот „Одржлив развој на туризмот преку
инвестиции за промовирање на културата и традицијата во регионот меѓу
Бугарија и Македонија од Програмата за прекугранична соработка Бугарија –
Македонија 2014 - 2020.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2627/2
2 мај 2018 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски

279.
Врз основа на член 21 став 1 точка 35 и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08,
07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на
ден 27 април 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ООУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП
ЗА УЧЕСТВО И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
НА ТУРИЗМОТ ПРЕКУ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА КУЛТУРАТА
И ТРАДИЦИЈАТА ВО РЕГИОНОТ МЕЃУ БУГАРИЈА И МАКЕДОНИЈА ОД
ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА
БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА 2014 - 2020
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на ООУ „Гоце Делчев“-Штип за учество
и реализација на проектот „Одржлив развој на туризмот преку инвестиции за
промовирање на културата и традицијата во регионот меѓу Бугарија и

Стр. 486

Број 4

2 мај 2018

Македонија од вториот повик за аплицирање преку Програмата за
прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014 – 2020.
ООУ„Гоце Делчев“-Штип во реализацијата на проектот од став 1 на овој
член ќе биде партнер на проектот. Водечки партнер во проектот ќе биде
читалиште НЧ „Христо Ботев-1929“ с. Брежани, Општина Симитли, Република
Бугарија.
Член 2
Општина Штип ќе одобри средства за реализирање на проектните
активности во висина од 15% од вкупниот проектен буџет предвиден за
ООУ„Гоце Делчев“-Штип.
Финансиски средства за имплементација на активностите предвидени по
проектот добиени од Општина Штип по имплементацијата и извршената
завршна ревизија ќе бидат рефундирани на сметка на Буџетот на Општина Штип.
Член 3
Проектните инвестициски активности кои ќе бидат реализирани ќе бидат
ставени на располагање за слободна употреба за целите на проектот најмалку 5
години по неговото завршување.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2627/1
27 април 2018 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов

