
 

 

Врз основа на член 21 точка 1 од Статутот на Општина Штип („Службен 
гласник на Општина Штип” број 01/03), Советот на Општина Штип на седницата 
одржана на 30 ноември 2007 година, донесе 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ОПШТИНА ШТИП 

 

Член  1 

 

 Во Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 
01/03), во членот 26 после алинеја 5 се додава алинеја 6 која гласи „Комисија за 

еднакви можности”. 

 

Член  2 

 

 По член 32 се додава нов член 32А кој гласи: 
- Промовирање и креирање на концептот за еднакви можности; 
- Комисијата за еднакви можности разгледува прашања од аспект на 

родова компонента; 
- Соработува со Секторот за еднакви можности при МТСП и доставува 

извештај за својата работа најмалку еднаш годишно; 
- Подготвува анализи и други документи во кој се содржани еднаквите 

можости; 
- Предлага мерки и активности по развојните планови актите и одлуките 

при донесувањето од страна на органите и телата на ЕЛС; 
- Соработува со останатите комисии при Советот; 
- Информира за одредени непочитувања на ЗЕМ. 

 

Член  3 

 

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

 

 

 

Број 0701-3607/1 

30 ноември 2007 година 

Ш т и п 

 Претседател 

на Советот на Општина Штип 

Драги Илиев 

       

 



 

 

 

 

 Врз основа на член 21 точка 1 од Статутот на Општина Штип („Службен 

гласник на Општина Штип” број 01/03 и 18/07), Советот на Општина Штип на 

седницата одржана на 27 август 2008 година, донесе 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ОПШТИНА ШТИП 

  

 

Член  1 

 

 Во Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 
01/03 и 18/07) во членот 26 после алинеја 6 се додава алинеја 7 која гласи 

„Комисија за правата на детето”. 
 

Член  2 

 

 По членот 32А се додава нов член 32Б кој гласи: 

- промовирање и заштита на правата, интересите и добросостојбата на 

децата; 

- создавање институционални капацитети за планирање и буџетирање на 

правата на децата на општинско ниво; 

- создавање на човечки ресурси за планирање и буџетирање на правата на 

децата на општинско ниво. 

 

Член  3 

 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Штип”. 
 

 

  

Број 0701-2099/1 

27 август 2008 година 

Ш т и п 

 Претседател 

на Советот на Општина Штип 

Драги Илиев 

 

  

 

 



Врз основа на член 21 став 1 точка 1 од Статутот на Општина Штип („Службен 

гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07 и 11/08), Советот на Општина Штип на 

седницата одржана на 11 јуни 2009 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ  

НА ОПШТИНА ШТИП 

  

Член  1 

 Во Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 

18/07 и 11/08) членот 26 се менува и гласи „Постојани комисии на Советот се: 

- Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој; 
- Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина; 

- Комисија за социјални работи и здравство; 

- Комисија за култура; 

- Комисија за образование; 

- Комисија за статут и прописи; 

- Комисија за мандатни прашања, избор и именувања; 

- Комисија за еднакви можности; 

- Комисија за правата на детето”. 

Комисиите се составени од 5 члена на Советот. 

 

Член  2 

 Членот 30 се менува и гласи: 

 „Комисијата за социјални работи и здравство ги разгледува прашањата од 

надлежност на општината, а кои се однесуваат на социјалната заштита, заштита на 

децата и здравствената заштита”. 
 

Член  3 

 По членот 30 се додаваат два нови членови 30-а и 30-б кои гласат: 

 

„Член 30-а” 

 Комисијата за култура ги разгледува прашањата од надлежност на општината 

кои се однесуваат на дејностите од областа на културата. 

 

„Член 30-б” 

 Комисијата за образование ги разгледува прашањата од надлежност на 

општината кои се однесуваат на образованието (основно, средно и високо). 

 

Член  4 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Штип”. 
 

  

Број 0701-1471/1 

11 јуни 2009 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Сузана Николовска 



 

 

 

 

 

 

 Врз основа на член 114 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник 

на Општина Штип” број 01/03, 18/07 и 11/08), Советот на Општина Штип на 

седницата одржана на 11 јуни 2009 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА  

СТАТУТОТ НА ОПШТИНА ШТИП 

  

 

Член  1 

 

 Се пристапува кон измена на Статутот на Општина Штип („Службен 

гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07 и 11/08). 

 

Член  2 

 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Штип”. 
 

 

  

Број 0701-1470/1 

11 јуни 2009 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Сузана Николовска 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Врз основа на член 21 став 1 точка 1 од Статутот на Општина Штип 

(„Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08 и 07/09), Советот 

на Општина Штип на седницата одржана на 11 декември 2009 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ  

НА ОПШТИНА ШТИП 

  

Член  1 

 Во Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 
01/03, 18/07, 11/08 и 07/09) членот 9 се менува и гласи: „Празници на општината 

се 8 ноември-Ден на ослободувањето на Штип и 19 декември (Свети Никола)-

Ден на градот”. 
 

Член  2 

 Во член 10 во став 2 на крајот на реченицата точката се брише и се 

додаваат зборовите „и градоначалникот”. 
 

Член  3 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Штип”. 
 

  

Број 0701-4132/1 

11 декември 2009 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Сузана Николовска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка 1 од Статутот на Општина Штип 
(„Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), 
Советот на Општина Штип на седницата одржана на 28 февруари 2011 година, 
донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ  
НА ОПШТИНА ШТИП 

  

Член  1 

 

 Во Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 
01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09) во членот 59 став (2) бројот „15“ се заменува 
со бројот „25“, а бројот „60“ се заменува со бројот „40“. 
 

Член  2 

  

 Се овластува Комисијата за статут и прописи на Советот на Општина Штип 
да утврди пречистен текст на Статутот на Општина Штип. 
 

Член  3 

 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Штип“. 
 

 

Број 0701-1712/1 

28 февруари 2011 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Сузана Николовска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Врз основа на член 114 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник 
на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), Советот на Општина 
Штип на седницата одржана на 28 февруари 2011 година, донесе 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА  
СТАТУТОТ НА ОПШТИНА ШТИП 

  

 

Член  1 

 

 Се пристапува кон измена на Статутот на Општина Штип („Службен 
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09). 
 

Член  2 

 

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

 

  

Број 0701-1711/1 

28 февруари 2011 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Сузана Николовска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Врз основа на член 114 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник 

на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09 и 04/11), Советот на 

Општина Штип на седницата одржана на 25 декември 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА СТАТУТОТ НА ОПШТИНА ШТИП 

  

 

Член  1 

 

 Се пристапува кон измена и дополнување на Статутот на Општина Штип 
(„Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09 и 
04/11). 

 

Член  2 

 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Штип”. 
 

 

  

Број 07-8930/1 

25 декември 2014 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Влатко Миташев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Врз основа на член 113 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник 

на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09 и 04/11), Советот на 

Општина Штип на седницата одржана на 25 декември 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ  
НА ОПШТИНА ШТИП 

  

Член  1 

 Во Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 
01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09 и 04/11), во член 4 буквите „бб“ се заменуваат 

со „4Б“. 
 

Член 2 

 Во глава 6. ОБЛИЦИ НА НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ ВО 

ОДЛУЧУВАЊЕТО ВО ОПШТИНАТА, точката „ц) јавни трибини, анкети и 

предлози “ се менува и гласи: „ц) јавни трибини, анкети, предлози и форуми на 

заедниците“, а по членот 76 се додава нов член 76А кој гласи: 
 „Градоначалникот и Советот на Општината Штип по сопствена 

иницијатива организираат форуми на заедницата, како форма на јавно учество 

на сите граѓани во општината Штип, заради јавно расправање за проблемите и 

утврдување на решенија и приоритети, предлагање и избор или развивање на 

проекти од интерес на зедницата. 
 Организирањето на форумите опишани во предходниот став од овој член 

може да се покрене и на иницијатива на заинтересирани правни и физички лица 

кои се подготвени финансиски и материјално да подржат проекти во интерес на 

општината Штип. 
 Барањето од став 2 на овој член се поднесува до градоначалникот на 

општина Штип. Врз основа на барањето, стратешките документи и целите за 

развој на општината, градоначалникот поднесува предлог до Советот на 

општината. Советот одлучува дали иницијативата ќе биде прифатена или 

одбиена. 
 Начинот и постапката на функционирањето на форумите на заедницата се 

уредува со правилник што го донесува советот на Општина Штип по предлог на 

градоначалникот“. 
 

Член 3 

 Членот 83 се менува и гласи: 
 „Предлог буџетот на општината го утврдува градоначалникот и го 

доставува до Советот на општината за донесување во рок утврден со буџетскиот 

календар“. 
 

Член 4 

 По главата 11 се додава нова глава 12 која гласи: 



 „12.ИЗВРШУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА ВО 

ВОЕНА СОСТОЈБА“ , а членот 116 се менува и гласи: 
 „Во воена состојба органите на општината: 
 - продолжуваат да ги извршуваат работите утврдени со закон и 

 - преземаат мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните 

добра на своето подрачје од воени разузнавања, природни непогоди и други 

несреќи и последиците предизвикани од нив. 
 Општината се подготвува за извршување на обврските од став 1 на овој 
член преку: 
 - Планирање и организирање на мерките за заштита и спасување за 

свои потреби; 
 - Формирање единици и штабови за цивилна заштита, во согласност со 

закон и други прописи, 
 - Обучување за одбрана, односно вклучување во активности за 

стекнување на неопходни воено стручни и други знаења за учество во 

одбраната; 
 - Преземање мерки, активности и постапки за заштита и чување на 

тајноста на податоците и информациите и документите од областа на 

одбраната, во согласност со закон и прописи засновани на закон и 

 - Соработка со други општини“. 
 

Член 5 

 Главата 12.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ станува глава 13, а членовите 

116, 117, 118 и 119 стануваат членови 117, 118, 119 и 120. 
 

Член 6 

 Се овластува Комисијата за статут и прописи да изготви Пречистен текст на 

Статутот на Општина Штип. 
 

Член 7 

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

 

Број 07-8931/1 

25 декември 2014 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Влатко Миташев 

 

 


