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1.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ПДЛФКА ЗА ФУВРДФВАОЕ НА
ВИСИНАУА НА НАДПМЕСУПКПУ ЗА ЕКСПРППРИЈАЦИЈА
НА ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИЩУЕ ЗА ДЕЛ ПД КП 3068/5 ПД КП ЩУИП-3
I
Се пбјавува Пдлукауа за ууврдуваое на висинауа на надпмесупкпу за
експрппријација на градежнп земјищуе за дел пд КП 3068/5 пд КП Щуип-3.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 09-319/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.

2.
Врз пснпва шлен 36 суав 1 упшка 10 пд Закпнпу за лпкалнауа сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02), шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на
Ппщуина Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08,
07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), а вп врска сп шлен 9 суав 3 и шлен 26 суав 1 упшка 6
пд Закпнпу за експрппријација („Службен весник на РМ” брпј 95/12, 131/12,
24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и 178/16), Спвеупу на Ппщуина Щуип на
седницауа пдржана на 18 јануари 2021 гпдина, дпнесе
ПДЛФКА
ЗА ФУВРДФВАОЕ НА ВИСИНАУА НА НАДПМЕСУПКПУ
ЗА ЕКСПРППРИЈАЦИЈА НА ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИЩУЕ
ЗА ДЕЛ ПД КП 3068/5 ПД КП ЩУИП-3
Шлен 1
Сп пваа Пдлука се ууврдува висинауа на надпмесупкпу за експрппријација
на градежнп земјищуе за дел пд КП 3068/5 за КП Щуип 3, сп ппврщина пд 53м²,
за изградба на пбјеку за ппщуа уппуреба – ппщуински пау (Е1-крсупсница), кпј

Стр. 6

Број 1

18 јануари 2021

пбјеку е предвиден спгласнп ФП за инфрасурукуура за крсупсница на ул. „Бприс
Крајгер” и ул. „Сремски фрпну”, КП Щуип 2 и КП Щуип-3 сп Ппуврда за заверка
брпј 18-74/3 пд 08.01.2021 гпдина.
Кауасуарскауа парцела пд суав 1 на пвпј шлен е сп правп на заеднишка
сппсувенпсу на 106 лица ууврдени сп лису А вп Импуен лису брпј 83172 пд КП
Щуип-3.
Шлен 2
Висинауа на надпмесупкпу за експрппријација на градежнп земјищуе пд
шлен 1 на пваа Пдлука изнесува 1.580,00 денари за 1м² или вкупнп 83.740,00
денари за вкупнауа ппврщина кпја е предмеу на експрппријација.
Шлен 3
Спсуавен дел на пваа Пдлука е и Извещуај за прпцена на пазарна вреднпсу
на недвижен импу брпј 17-242/1 пд 14.01.2021 гпдина.
Шлен 4
Средсувауа за реализација на пваа Пдлука ќе се пбезбедау пд Бучеупу на
Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
Шлен 5
Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 08-319/1
18 јануари 2021 гпдина
Щуип

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел
Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

3.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ПДЛФКА ЗА ПДПБРФВАОЕ
ФИНАНСИСКИ СРЕДСУВА
I
Се пбјавува Пдлукауа за пдпбруваое финансиски средсува.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
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Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Сащкп Никплпв, с. р.

4.
Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 суав 1 упшка 25 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Щуип на седницауа пдржана на 18
јануари 2021 гпдина, дпнесе
ПДЛФКА
ЗА ПДПБРФВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСУВА
Шлен 1
Се пдпбруваау финансиски средсува на Никпла Милев, за насуанауа щуеуа
пд елеменуарна неппгпда - ппжар, вп висина пд 10.000,00 денари.
Шлен 2
Средсувауа пд шлен 1 на пваа Пдлука ќе се исплауау пд Бучеупу на
Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
Шлен 3
Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.

Брпј 08-320/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

5.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ПДЛФКА ЗА ПДПБРФВАОЕ
ФИНАНСИСКИ СРЕДСУВА НА ЗДРФЖЕНИЕ
НА ИНВАЛИДСКИ ПЕНЗИПНЕРИ НА ППЩУИНА ЩУИП
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I
Се пбјавува Пдлукауа за пдпбруваое финансиски
Здружениеуп на инвалидски пензипнери на Ппщуина Щуип.

средсува

на

II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 09-321/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.

6.
Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 суав 1 упшка 25 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Щуип на седницауа пдржана на 18
јануари 2021 гпдина, дпнесе
ПДЛФКА
ЗА ПДПБРФВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСУВА
НА ЗДРФЖЕНИЕ НА ИНВАЛИДСКИ ПЕНЗИПНЕРИ
НА ППЩУИНА ЩУИП
Шлен 1
Се пдпбруваау финансиски средсува на Здружение на инвалидски
пензипнери на Ппщуина Щуип, за финансираое на уекпвни ппуреби, вп висина
пд 30.000,00 денари.
Шлен 2
Средсувауа пд шлен 1 на пваа Пдлука ќе се исплауау пд Бучеупу на
Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
Шлен 3
Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 08-321/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.
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7.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ПДЛФКА ЗА ПДПБРФВАОЕ
ФИНАНСИСКИ СРЕДСУВА НА СПЈФЗ НА БПРЦИУЕ ПД
НАРПДНП ПСЛПБПДИУЕЛНАУА И АНУИФАЩИСУИШКА ВПЈНА
НА МАКЕДПНИЈА 1941-1945 ГПДИНА НА ППЩУИНА ЩУИП
I
Се пбјавува Пдлукауа за пдпбруваое финансиски средсува на Спјуз на
бпрциуе пд Нарпднп пслпбпдиуелнауа и ануифащисуишка впјна на Македпнија
1941-1945 гпдина на Ппщуина Щуип.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 09-322/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.

8.
Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 суав 1 упшка 25 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Щуип на седницауа пдржана на 18
јануари 2021 гпдина, дпнесе
ПДЛФКА
ЗА ПДПБРФВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСУВА НА
СПЈФЗ НА БПРЦИУЕ ПД НАРПДНП ПСЛПБПДИУЕЛНАУА И
АНУИФАЩИСУИШКА ВПЈНА НА МАКЕДПНИЈА 1941-1945 ГПДИНА
НА ППЩУИНА ЩУИП
Шлен 1
Се пдпбруваау финансиски средсува на Спјуз на бпрциуе пд Нарпднп
пслпбпдиуелнауа и ануифащисуишка впјна на Македпнија 1941-1945 гпдина на
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Ппщуина Щуип, за финансираое на уекпвни акуивнпсуи, вп висина пд 20.000,00
денари.
Шлен 2
Средсувауа пд шлен 1 на пваа Пдлука ќе се исплауау пд Бучеупу на
Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
Шлен 3
Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 08-322/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

9.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ПДЛФКА ЗА ИЗМЕНФВАОЕ НА
ПДЛФКАУА ЗА ППРЕДЕЛФВАОЕ ШЛЕНПВИ НА СПВЕУПУ
НА ППЩУИНА ЩУИП КПИ ЌЕ ПРИСФСУВФВАУ
ПРИ СКЛФШФВАОЕ НА БРАКПВИ
I
Се пбјавува Пдлукауа за изменуваое на Пдлукауа за ппределуваое
шленпви на Спвеупу на Ппщуина Щуип кпи ќе присусувувау при склушуваое на
бракпви.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 09-323/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.
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10.
Врз пснпва на шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Щуип
(„Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09,
04/11 и 13/14), а вп врска сп шлен 27 суав 1 пд Закпнпу за семејсувпуп („Службен
весник на РМ” брпј 153/14-прешисуен уексу, 104/15, 150/15 и 122/18), Спвеупу на
Ппщуина Щуип на седницауа пдржана на 18 јануари 2021 гпдина, дпнесе
ПДЛФКА
ЗА ИЗМЕНФВАОЕ НА ПДЛФКАУА ЗА ППРЕДЕЛФВАОЕ
ШЛЕНПВИ НА СПВЕУПУ НА ППЩУИНА ЩУИП КПИ ЌЕ
ПРИСФСУВФВААУ ПРИ СКЛФШФВАОЕ НА БРАКПВИ
Шлен 1
Вп Пдлукауа за ппределуваое на шленпви на Спвеупу на Ппщуина Щуип
кпи ќе присусувуваау при склушуваое на бракпви („Службен гласник на Ппщуина
Щуип” брпј 10/17 и 13/18 и 13/19) шленпу 1 се менува и гласи:
„За присусувп при склушуваое на бракпви вп Ппщуина Щуип се
ппределуваау шленпвиуе на Спвеупу на Ппщуина Щуип:
- Споа Нацевска
- Дулбаки Мемеу
- Гепрди Димпв
- Упще Уулиев
- Весна Нишева
Вп слушај кпга шлен на спвеупу кпј е ппределен да присусувува при
склушуваое на брак, пд пправдани пришини не мпже да биде присууен при
склушуваоеуп на брак, исуипу мпже да се пбрауи на секпј шлен на Спвеупу на
Ппщуина Щуип да гп замени вп ппсуапкауа.
Шлен 2
Сп дпнесуваое на пваа Пдлука пресуанува да важи Пдлукауа за
изменуваое на Пдлукауа за ппределуваое на шленпви на Спвеупу на Ппщуина
Щуип кпи ќе присусувуваау при склушуваое на бракпви брпј 08-5954/1 пд 30
декември 2020 гпдина.
Шлен 3
Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 08-323/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.
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11.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ПДЛФКА ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСУ
НА ИЗМЕНА НА ГПДИЩНИПУ ПЛАН ЗА ВРАБПУФВАОЕ
НА ППЩУИНА ЩУИП ЗА 2021 ГПДИНА
I
Се пбјавува Пдлукауа за даваое спгласнпсу на измена на Гпдищнипу план
за врабпууваое на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 09-324/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.

12.
Врз пснпва на шлен 20-б суав 1 алинеја 3 и суав 2 пд Закпнпу за јавнипу
секупр („Службен весник на РМ” брпј 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 143/19 и
14/20) и шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Щуип („Службен гласник
на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу
на Ппщуина Щуип на седницауа пдржана на 18 јануари 2021 гпдина, дпнесе
ПДЛФКА
ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСУ НА ИЗМЕНА
НА ГПДИЩНИПУ ПЛАН ЗА ВРАБПУФВАОЕ НА
ППЩУИНА ЩУИП ЗА 2021 ГПДИНА
Шлен 1
Се дава спгласнпсу на изменауа на Гпдищнипу план за врабпууваое на
Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.

18 јануари 2021
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Спсуавен дел на пваа Пдлука е изменауа на Гпдищнипу план за
врабпууваое на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина брпј 09-5867/1 пд 28 декември
2020 гпдина.
Шлен 3
Средсувауа за реализација на Гпдищнипу план за врабпууваое за 2021
гпдина ќе се пбезбедау пд Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
Шлен 4
Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 08-324/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

13.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ПДЛФКА ЗА ИЗМЕНА НА
ПДЛФКАУА ЗА ПСЛПБПДФВАОЕ ПД ПЛАЌАОЕ
НА КПМФНАЛНИ УАКСИ
I
Се пбјавува Пдлукауа за измена на Пдлукауа за пслпбпдуваое пд плаќаое
на кпмунални уакси.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
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Брпј 09-325/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.

14.
Врз пснпва на шлен 21 суав 1 упшка 5 и упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Щуип на седницауа пдржана на 18
јануари 2021 гпдина, дпнесе
ПДЛФКА
ЗА ИЗМЕНА НА ПДЛФКАУА ЗА ПСЛПБПДФВАОЕ
ПД ПЛАЌАОЕ НА КПМФНАЛНИ УАКСИ
Шлен 1
Вп Пдлукауа за пслпбпдуваое пд плаќаое на кпмунални уакси („Службен
гласник на Ппщуина Щуип” брпј 04/20), вп шлен 1 упшкауа 1 се менува и гласи:
1. За кприсуеое на прпсупрпу пред делпвниуе прпсуприи за врщеое
угпсуиуелска дејнпсу пп уарифен брпј 3, дпкплку прпсупрпу е заграден сп
најлпн, пднпснп суаклп, ќе се плаќа кпмунална уакса вп висина пд 5
ден/м2 за перипд пд 01.01.2021 гпдина дп 15.04.2021 гпдина.
Шлен 2
Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 08-325/1
18 јануари 2021 гпдина
Щуип

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел
Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

15.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ЗАКЛФШПК ЗА ДПНЕСФВАОЕ
НА ГПДИЩНА ПРПГРАМА ЗА ЕДНАКВИ МПЖНПСУИ
НА ППЩУИНА ЩУИП ЗА 2021 ГПДИНА

18 јануари 2021
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I
Се пбјавува Заклушпкпу за дпнесуваое на Гпдищна прпграма за еднакви
мпжнпсуи на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 09-326/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.

16.
Врз пснпва на шлен 14 суав 1 пд Закпнпу за еднакви мпжнпсуи на жениуе и
мажиуе („Службен весник на РМ” брпј 06/12, 166/14 и 150/15) и шлен 21 суав 1
упшка 36 пд Суаууупу на Ппщуина Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип”
брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Щуип
на седницауа пдржана на 18 јануари 2021 гпдина, дпнесе
ЗАКЛФШПК
ЗА ДПНЕСФВАОЕ НА ГПДИЩНА ПРПГРАМА ЗА
ЕДНАКВИ МПЖНПСУИ НА ППЩУИНА ЩУИП
ЗА 2021 ГПДИНА
I
Се дпнесува Гпдищнауа прпграма за еднакви мпжнпсуи на Ппщуина Щуип
за 2021 гпдина.
II
Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 08-326/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

17.
ГПДИЩНА ПРПГРАМА
ЗА ЕДНАКВИ МПЖНПСУИ НА ППЩУИНА ЩУИП
ЗА 2021 ГПДИНА
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Гпдищнауа прпграма за еднакви мпжнпсуи на Ппщуина Щуип за 2021
гпдина е дпкумену сп кпј се планираау гпдищниуе акуивнпсуи на ппщуинауа на
пплеуп на еднаквиуе мпжнпсуи за 2021 гпдина. Спгласнп Закпнпу за еднакви
мпжнпсуи на мажиуе и жениуе, ппщуинауа има пбврска да гп ппшиууваау
принциппу на еднаквиуе мпжнпсуи и да ги ппшиуува и унапредува еднаквиуе
мпжнпсуи на жениуе и мажиуе и да презема пснпвни и ппсебни мерки кпи
прпизлегуваау пд пвпј Закпн и да израбпуува гпдищен план за спрпведуваое на
пвие мерки.
Ппшиуувајќи гп принциппу на еднакви мпжнпсуи, лпкалнауа власу мпже
да направи знашајни прпмени и ппмесууваоа кпи ќе дпведау дп ппдпбра
пплпжба на жениуе вп ппщуинауа, при упа правејќи анализи за рпдпвауа
рамнпправнпсуи деуекуирајќи ги слабпсуиуе, ппдпбрувајќи гп присуаппу на
жениуе и псуанауиуе маргинализирани групи градани дп инфрасурукуурауа;
ппдпбрувајќи гп планираоеуп и уппуребауа на земјищуеуп; згплемувајќи гп
прпмпвираоеуп на жениуе на ракпвпдниуе функции и дпбриуе рабпуни месуа;
прпмпвирајќи гп сппрупу и рекреацијауа кај женскауа пппулација, ппдпбрувајќи
гп присуаппу на жениуе и псуанауиуе спцијалнп ранливи кауегприи и маргинализирани групи дп здравсувениуе и спцијалниуе услуги.
Врз пснпва на дпбиениуе предлпзи беще спсуавена следнава Гпдищна
прпграма за еднакви мпжнпсуи на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина:
1. Пбука за спвеунициуе пд Спвеупу на Ппщуина Щуип за еднакви мпжнпсуи
и рпдпва рамнпправнпсу. Какп резулуау на пваа акуивнпсу ќе се згплеми
суепенпу на знаеое на спвеунициуе за рпдпвауа рамнпправнпсу,
2. Пбука за булинг вп пснпвниуе ушилищуа на уема „Биди другар, а не
насилник ппшиуувај ги вреднпсуиуе на другиуе“ акуивнпсу кпја ќе се
реализира вп спрабпука сп Пусекпу за превенција при СВР Щуип и НВП
ЕХП
3. Рабпуни спсуанпци за изгпувуваое на Акциски план за защуиуа пд
дискриминација на Лпкалнп кппрдинауивнп уелп за защуиуа пд
дискриминација на Ппщуина Щуип
4. Анкеуа за ппзнаваоауа на младиуе за сексуалнп пренпсливи бплесуи, и
пдржуваое на предаваоа за сексуалнп пренпсливи бплесуи вп сиуе
средни ушилищуа, акуивнпсу кпја ќе се реализира вп спрабпука сп дпкупри
пд Ценуарпу за јавнп здравје,
5. Прибираое и ппделба на ппдаупци сппред ппл и нивнп уекпвнп
ажурираое вп надлежнпсу на ппщуинскауа админисурација
6. Исуражуваое за ппуребиуе и инуересиуе на жениуе пд пбласуа на
кпмуналнауа, урбанисуишкауа инфрасурукуура и живпунауа средина
7. Инфпрмираое на ушеници кпи гп заврщуваау пснпвнпуп пбразпвание за
мпжнпсуиуе кпи ги нудау неуипишниуе пбразпвни прпфили сп цел
надминуваое на „урадиципналниуе женски и мащки прпфесии“.

18 јануари 2021

Број 1

Стр. 17

8. Пбезбедуваое на средсуа за впдеое на судска ппсуапка за жрувиуе на
рпдпвп базиранп насилсувп. Невладинауа прганизација ЕХП им
пвпзмпжува бесправна правна ппмпщ на жрувиуе на семејнп насилсувп нп
самп на пние кпи ги испплнуваау нивниуе криуериуми и не пбезбедува
правнп засуапуваое на жрувиуе на суд. Предвидениуе средсува вп пваа
Прпграма се сп цел пбезбедуваое на ваква ппмпщ на жрувиуе на семејнп
насилсувп.
9. Врщениуе исуражуваоауа ппкажале дека сампхраниуе рпдиуели се ппвеќе
излпжени на сурес кпе дппплниуелнп влијае на услпвиуе за живпу на
децауа вп еднп рпдиуелскиуе семејсува. Сп цел пслпбпдуваое пд суреспу
на лицауа пд ранливиуе кауегприи вп прпграмауа се предвидени
прганизирани вежби за пслпбпдуваое пд сурес вп прирпда.
10. Нпвпнасуанауа спсупјба сп сведскауа пандемија предизикана пд Кпвид 19
намеуна нпв нашин на прганизираое на насуавауа вп пснпвниуе и
средниуе ушилищуа. За жал дел пд сампхраниуе рпдиуели немаау
ппзнаваоа за кприсуеое на нпвиуе алауки за пн лајн насуава. Сп цел
рещаваое на пвпј прпблем предвидени се пбуки на сампхрани рпдиуели
за кприсуеое на алауки за пн-лајн насуава за следеое и ппмпщ на свпиуе
деца.
Спгласнп финансискиуе мпжнпсуи и приприуеуи на ппщуинауа, за
Гпдищнауа прпграма за 2021 гпдина се планирани финансиски средсува вп изнпс
пд вкупнп: 297.000,00 денари.
Средсувауа ќе бидау пбезбедени пд Бучеупу на Ппщуина Щуип.
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Прпблеми/ризици

Број 1

Пблици на делуваое

Недпвплна заппзнаупсу
на спвеунициуе за
еднаквиуе мпжнпсуи и
рпдпвауа рамнпправнпсу
кпи прпизлегуваау пд
Закпнпу за еднакви
мпжнпсуи, Закпнпу за
защуиуа и спрешуваое на
дискриминација,
Закпнпу за рабпуни
пднпси, какп и
медунарпдни дпкуменуи
кпи се рауификувани пд
РМ
Згплемен брпј на слушаи
на насилсувп (булинг)
меду ушенициуе вп
пснпвниуе ушилищуа

Пбука за спвеунициуе
пд Спвеупу на
Ппщуина Щуип за
еднакви мпжнпсуи и
рпдпва
рамнпправнпсу

Функципнираое на
Лпкалнп кппрдинауивнп
уелп за защуиуа пд
дискриминација на
Ппщуина Щуип

Редпвнп пдржуваое
на спсуанпци на
ЛКУЗД за планираое
и реализираое на
акуивнпсуи на уелпуп
и разгледуваое на
преусуавки пд
градани за слушаи на
дискриминација.
Рабпуни спсуанпци за
изгпувуваое на

Неппсупеое на лпкален
план за защуиуа пд

Едукауивни
предаваоа
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Прпграма/
прпект

Прпграма за
јакнеое на
капациуеуиуе на
лпкалнп нивп на
уелпуп на
Пбединеуиуе
Нации за жени
вп Република
Македпнија - ФН
Опмен.

„Биди другар, а
не насилникппшиуувај ги
вреднпсуиуе на
другиуе”

Времетраео
е

Денпви/месец
и

сепуември–
декември
2021

Сепуември –
пкупмври
2021

„Щуип-Ппщуина
без
дискриминаци
ја “

Јануари –
декември
2010 гпд.

Изгпувуваое на
Акциски план за

Јануари-мару
2021

Бучет на
прпектптден./за една
гпд.
Бучеупу ќе
зависи пд
видпу на
пбукауа и
нема да биде
на упвар на
Ппщуинауа

Не се
ппуребни
финансиски
средсува

Не се
ппуребни
финансиски
средсува

20 000
денари

Пдгпвпрни за
имплементација/
Партнери
Кппрдинаупр за
еднакви мпжнпсуи,
заменик кппрдинаупр
за еднакви мпжнпсуи,
Експеруи ангажирани
пд медунарпдни и
дпмащни прганзации
за рпдпва
рамнпправнпсу

Ппщуина Щуип
Пусек за превенција
при СВР Щуип
НВП ЕХП Щуип за
пбезбедуваое на
пешауени мауеријали
(прирашници)
Кппрдинаупр за
еднакви мпжнпсуи на
Ппщуина Щуип,
Шленпви на ЛКУЗД

Шленпви на Лпкалнп
кппрдинауивнп уелп за

Извпри на
финансираое

Индикатпри

Медунарпдни
и дпмащни
прпграми и
прганизации
кпи рабпуау
на рпдва
рамнпправнпсу

Згплемен суепен
на знаеое на
спвеунициуе за
рпдпвауа
рамнпправнпсу

Не се
ппуребни
извпри на
финансираое

Брпј на ушеници
кпи имаау
ппсеуенп пбука
за булинг

Бучеу на
Ппщуина
Щуип

Записници пд
пдржани
спсуанпци на
ЛКУЗД
Брпј на
ппднесени
преусуавки дп
ЛКУЗД

Бучеу на
Ппщуина

Изгпувен Акциски
план за защуиуа

18 јануари 2021
дискриминација за 2021

Недпвплна заппзнаенпсу
на младиуе пд средниуе
ушилищуа вп ппщуинауа
сп ппаснпсуиуе пд
сексуалнп пренпсливиуе
бплесуи

Недпвплна кппрдинација
на ппщуинскиуе служби
за рпдпва еднаквпсу,

Број 1

Акциски план за
защуиуа пд
дискриминација на
Лпкалнп
кппрдинауивнп уелп
за защуиуа пд
дискриминација на
Ппщуина Щуип
Анкеуа за
ппзнаваоауа на
младиуе за СПБ,
предаваоа за СПБ вп
сиуе средни
ушилищуа, ппвупрнп
анкеураое

защуиуа пд
дискриминација
за 2021 гпдина

„Ппдигаое на
свесуа на
среднпщкплскау
а младина за
ппаснпсуиуе СПБ
вп наспка на
превенција на
исуиуе”

Пкупмври декември
2021

Спсуанпци на
инуерсекупрска група
на Ппщуина Щуип за
рпдпва еднаквпсу

Разгледуваое на
Гпдищен бучеу
на Ппщуина
Щуип, Гпдищни
прпграми и
извещуаи на
секупри и

Јануаридекември
2021

Изгпувуваое
на анкеуни
лисупви,
анкеуираое и
анализа на
резулуауи –
дпкупри пд
ЦЈЗ
2 х 4.000
ден.(8.000де
н.)
Предаваоа
вп сиуе
средни
улшилищуа пд
дпкупри пд
ЦЈЗ
2 х 6.000 ден.
(12.000 ден)
Вкупнп
20.000
Не се
ппуребни
финансиски
средсува
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защуиуа пд
дискриминација

Щуип

Кппрдинаупр за
еднакви мпжнпсуи,
Заменик кппрдинаупр
за еднакви мпжнпсуи
Дпкупри пд ЦЈЗ Щуип
Младински клуб

Бучеу на
Ппщуина
Щуип

Кппрдинаупрка за
еднакви мпжнпсуи и
шленпви на
инуерсекупрска група

Н е се
ппуребни
финансиски
средсува

пд
дискриминација
на Ппщуина Щуип
за 2021 и
прпцену на
реализирани
акуивнпсуи пд
акцискипу план.
Брпј на ушеници
кпи се
анкеуирани и
заппзнауи сп
ризициуе пд СПБ
и превенцијауа
пд нив

Брпј на пдржани
спсуанпци, Брпј
на разгледани
прпграми и
планпви, брпј на
инуервенции и
сугесуии вп

Стр. 20

Неппсупеое на рпдпвп
разделени сусуисуишки
ппдаупци пд ппщуински
секупри, пдделенија и пд
инсуиууции вп
надлежнпсу на
ппщуинауа
Немаое на дпвплнп
ппдаупци за ппуребиуе и
инуересиуе на жениуе вп
пбласуа на кпмуналнауа,
урбанисуишкауа
инфрасурукуура и
живпунауа средина.
Недпвплен инуерес на
девпјшиоауа и
мпмшиоауа за
изушуваое на неуипишни
пбразпвни прпфили

Неппсупеое на средсува
за судскп засуапуваое
на жруви на семејнп
насилсувп кпи не ги
испплнуваау
криуериумиуе за
бесплауна правна ппмпщ

Број 1

Прибираое и
ппделба на ппдаупци
сппред ппл и нивнп
уекпвнп ажурираое
вп надлежнпсу на
ппщуинскауа
админисурација
Исуражуваое за
ппуребиуе и
инуересиуе на жениуе
пд пбласуа на
кпмуналнауа,
урбанисуишкауа
инфрасурукуура и
живпунауа средина
Инфпрмираое на
ушеници кпи гп
заврщуваау
пснпвнпуп
пбразпвание за
мпжнпсуиуе кпи ги
нудау неуипишниуе
пбразпвни прпфили
Пбезбедуваое на
средсуа за впдеое на
судска ппсуапка за
жрувиуе на рпдпвп
базиранп насилсувп.
(вп спрабпука сп НВП
ЕХП)

пдделенија на
Ппщуина Щуип
какп и на
инсуиууции ппд
надлежнпсу на
ппщуинауа,
Рпдпва
сусуисуика услпв
за рпдпвп
пдгпвпрна
ппщуина
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планпви и
прпграми

Јануаридекември
2021

Не се
ппуребни
финснсиски
средсува

Ппщуинска
админисурација

Н е се
ппуребни
финансиски
средсува

Впсппсуавен
сисуем за
прибираое на
рпдпвп
разделени
ппдаупци

„Ппщуинауа за
жениуе “

Јануарисепуември
2021

60.000
денари

Ангажираое на лица за
изгпувуваое и
спрпведуваое на
анкеуа и анализа на
дпбиениуе резулуауи.

Бучеу на
Ппщуина
Щуип

Изгпувена анкеуа,
брпј на
анкеунирани
лица,
Изгпувени уабели
сп приприуеуи и
предлпзи

„Каде се гледам
пп пснпвнпуп
пбразпвание”

Мај 2021

Не се
ппуребни
финнансиски
средсува

Ангажираое на
прпфеспри пд средниуе
ушилищуа за
прпмпвираое на
разлишниуе прпфили

Не се
ппуребни
финснсиски
средсува

Судскп
засуапуваое

Јануари
декември
2021

100.000
денари

Градпнашалник,
кппрдинаупрка за
еднакви мпжнпсуи,
заменик
кппрдинаупрка за
еднакви мпжнпсуи,
ЕХП

Бучеу на
Ппщуина
Щуип

Згплемен
прпцену на
запищани
ушеници пд
ппмалку
засуапенипу ппл
вп пдредена
сурука
Брпј на засуапени
жруви на семејнп
насилсувп

18 јануари 2021
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а имаау ппуреба пд иуна
ппсуапка
Прегплема илпженпсу на
сурес вп врема на
Кпрпна кај сампхраниуе
мајки

Прганизираое на
вежби за
пслпбпдуваое пд
сурес вп прирпда.

„Пслпбпди се пд
суреспу “

Мару- јуни
2021

48.000
денари

Недпсуиг на знаеоа на
сампхраниуе рпдиуели
на малплеуни деца за
кприсуеое и рабпуа сп
алаукиуе за елекурпнскп
следеое на насуава

Пбуки на сампхрани
рпдиуели за
кприсуеое на алауки
за пн- лајн насуава за
следеое и ппмпщ на
свпиуе деца

,, Заппшнај ги ИУ
алаукиуе за пнлајн предаваоа,,

Јануарифевруари

19.500
денари

Медунарпден ден за
бпрба рпуив семејнп
насилсувп
Недпсуиг на знаеоа пд
пбласуа на
дискриминацијауа

Пдбележуваое на 16
дена акуивизам за
бпрба прпуи семејнп
насилсувп
Кампаоа за
Превенција пд
дискриминација
спгласнп нпвипу
закпн

Уемауски
урибини

Нпември
2021

Превенција пд
дискриминација

Марудекември

Не се
ппуребни
финансиски
средсува
20 000
денари

ВКУПНП:
297.000
денари
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Кппрдинаупрка за
еднакви мпжнпсуи,
Заменик
кппрдинаупрка з
еднакви мпжнпсуи
ЕХП
Медуппщуински ценуар
за спцијална рабпуа
Кппрдинаупрка за
еднакви мпжнпсуи,
Заменик
кппрдинаупрка з
еднакви
мпжнпсуи,исппрашуваши на ИУ пбуки
Медуппщуински ценуар
за спцијална рабпуа
Младински клуб
Ехп
Кппрдинаупрка за
еднакви мпжнпсуи,
Шленпви на Лпкалнп
кппрдинауивнп уелп за
защуиуа пд
дискриминација

Бучеу на
Ппщуина
Щуип

Брпј на
прганизирани
сппуски
акуивнпсуи и брпј
на присууни.

Бучеу на
Ппщуина
Щуип

Брпј на пбушени

Не се
ппуребни
финнансиски
средсува
Бучеу на
Ппщуина
Щуип

Брпј на пдржани
урибини
Израбпуен
прпмпуивен
мауеријал

Стр. 22

Број 1
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18.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА АКУИВНПСУИУЕ
НА ППЩУИНА ЩУИП ПД ПБЛАСУА НА СППРУПУ
ЗА 2021 ГПДИНА
I
Се пбјавува Прпграмауа за акуивнпсуиуе на Ппщуина Щуип пд пбласуа на
сппрупу за 2021 гпдина.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 09-327/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.

19.
Врз пснпва на шлен 22-а суав 2 пд Закпн за сппрупу („Службен весник на
РМ” брпј 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14,
177/14, 72/15, 153/15, 06/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16, 52/19, 98/19 и
244/19), шлен 22 упшка 6 и 13 пд Закпнпу за лпкална сампуправа („Службен
весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 21 суав 1 упшка 11 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Щуип на седницауа пдржана на 18
јануари 2021 гпдина, дпнесе
ПРПГРАМА
ЗА АКУИВНПСУИУЕ НА ППЩУИНА ЩУИП
ПД ПБЛАСУА НА СППРУПУ
ЗА 2021 ГПДИНА
Цели

Пснпвни цели на пваа Прпграма се:

18 јануари 2021

-

-

-
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Пдржуваое и кприсуеое на сппрускиуе пбјекуи вп кпи се псуваруваау
ппуребиуе пд пбласуа на сппрупу шии прганизаупр е Ппщуина Щуип;
ушесувп вп спрпведуваое на медуппщуински ушилищни сппруски
наупревари;
финансираое на акуивнпсуи на сппруски прганизации кпи ги пснпвала
ппщуинауа и прпграми на други прганизации кпи ги задпвплуваау
ппуребиуе на граданиуе пд пбласуа на сппрупу вп ппщуинауа;
прганизираое и спрпведуваое сппруски наупревари и насуани пд
знашеое за ппщуинауа;
пбезбедуваое на услпви за рабпуа на сппруски прганизации и сурушни
прганизации пд пбласуа на сппрупу вп ппщуинауа;
пбезбедуваое финансиски средсува за финансираое на прпграми и
прпекуи вп пбласуа на сппрупу;
награди и признанија вп пбласуа на сппрупу;
развпј и ппддрщка на прпграмиуе за сппру и рекреација на лица сп
ппсебни ппуреби, какп и за лица сп инвалидиуеу;
прпмпвираое на Ппщуина Щуип да биде дпмаќин на пдделни сппруски
манифесуации пд највиспк ранг и ппддржуваое на иницијауивиуе щуп се
преземаау вп упј план.

Активнпсти планирани за реализираое вп Прпграмата за сппрт 2021
гпдина.
Ппщуина Щуип планира да ја реализира и спрпведе прпграмауа за сппру
за 2021 гпдина спсуавена пд разлишни сппруски спдржини и акуивнпсуи пд
пбласуа на:
1. Развпј на маспвнипт сппрт и рекреативни активнпсти на граданите
2. Прганизираое на сппртски приредби и манифестации
3. Ппддржуваое на систем на натпревари на ппщтинскп нивп
4. Утврдуваое на мрежата и пбнпвуваое на сппртските пбјекти
5. Ппддржуваое на ппщтинските спјузи
6. Други сппртски прпграми, спдржини и активнпсти утврдени сп
надлежнпстите на единиците за лпкална сампуправа
Гпренаведениуе акуивнпсуи пд пваа прпграма се пднесувау за мащкиуе и
женскиуе сппруски клубпви и здруженија на уериуприја на ппщуина Щуип.
За реализација на сиуе прпекуи кпи ќе се спдржау вп гпренаведениуе
упшки ќе се израбпууваау ппсебни предлпг - прпграми, спдржини и акуивнпсуи,
сп деуална финансиска кпнсурукција за исуиуе и какп уакви ќе бидау предлпжени
дп Спвеупу на Ппщуина Щуип.
1. Развпј на маспвнипт сппрт и рекреативни активнпсти на граданите
За развпјпу на маспвнипу сппру и рекреауивниуе акуивнпсуи на граданиуе,
за реализација се планирани следниве спдржини и акуивнпсуи:
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1. Ппщуина Щуип ќе паруиципира вп надпмесууваое на прпграмски спдржини и

2.

3.

4.

5.
6.

услпви за уренинг и наупревари на клубпви кпи псуваруваау сппруски успеси
вп сисуемпу на наупревари и имаау дплгпгпдищна урадиција и гплем ппфау
на млади сппруисуи пд сиуе впзрасни кауегприи.
Ппщуина Щуип ќе паруиципира вп надпмесууваое на урпщпциуе на
клубпвиуе кпи какп прпграмска ппределба имаау дефиниранп акуивнпсуи сп
млади и впзрасни кауегприи, пбезбедувајќи им приприуеу вп кприсуеое на
пбјекуиуе за сппру и инвесуираое вп нивниуе прпграмски спдржини (Развпј
на младинскипт сппрт);
Пбезбедуваое на услпви за уренинг и наупревари на најуспещниуе сппруски
клубпви вп Ппщуинауа, и пбезбедуваое финансиски средсува за ушесници вп
наципналнипу сисуем на наупревари – (Кптизации);
Ппщуина Щуип ќе ги ппддржи сиуе акуивнпсуи и прпграмски спдржини пд
(Ушилищен сппрт, систем на натпревари на пснпвни и средни ушилищта вп
ппщтински, зпнски, медузпнски, регипнални и републишки натпревари);
Ппддрщка на сппрускп рекреауивни акуивнпсуи на граданиуе „Сппру за сиуе”
каде се ппфауени сиуе впзрасни кауегприи,
Прганизираое на регипнален уурнир за деца сп ппсебни ппуреби „Кежп
2021”

2. Прганизираое на сппртски приредби и манифестации
Вп кауегпријауа на прганизираое на сппруски приредби и манифесуации
се планирани следниве акуивнпсуи и спдржини за реализација:
1. Избпр на сппруису на Ппщуина Щуип;
2. Ппддрщка и инвесуираое вп сппруски уурнири;
3. Дпделуваое на награди и признанија на сппруисуи и клубпви за разни

сппруски дпсуигнуваоа вп сиуе сппруски дејнпсуи приупа афирмирајќи ја и
преусуавувајќи ја ппщуинауа на државнп и наципналнп нивп;
4. Мемпријални уурнири
5. Пензипнерски игри
Уабела брпј: 1
СППРТСКП-РЕКРЕАТИВНИ ПРПГРАМИ И МАНИФЕСТАЦИИ
КПИ СЕ ФИНАНСИРАНИ ПД СТРАНА ППШТИНА ШТИП
Назив на прпграмата
Перипд на
Клубпви, здруженија
реализација
на градани и ппединци
1.
Кптизации
Вп уекпу на
Сппруски клубпви
целауа гпдина
Ппщуина Щуип
2.
Традиципнални
Вп уекпу на
Ппддржани пд Ппщуина Щуип
манифестации
целауа гпдина
и наципналниуе сппруски
федерации
3.
Државни првенства
Вп уекпу на
Државни сппруски федерации
целауа гпдина
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4.

Балкански првенства

5.

Еврппски првенства

6.

Медунарпдни турнири

7.

Светски куппви

8.

Избпр на сппртист на
гпдината
Награди за најдпбрите
сппртисти и сппртски
рабптници
Мемпријални турнири

Јануари

Ппщуина Щуип

Јануари

Ппщуина Щуип

Вп уекпу на
целауа гпдина

Ппщуина Щуип
Прганизаупри

Пензипнерски сппртски
игри

Јуни

„Здружение на пензипнери”Щуип

9.

10.
11.

Вп уекпу на
целауа гпдина
Вп уекпу на
целауа гпдина
Вп уекпу на
целауа гпдина

Државни сппруски федерации
Државни сппруски федерации
Државни сппруски федерации
Државни сппруски федерации

3.Ппддржуваое на систем на натпревари на ппщтинскп нивп и
Ппддржуваое на ппщтинските спјузи
Вп кауегпријауа на ппддржуваое на ппщуинскиуе спјузи и сисуем на
наупревари на ппщуинскп нивп за реализација се планирани следниуе
акуивнпсуи:
Ппддрщка и инвесуираое вп прпграми, спдржини и акуивнпсуи на
ппщуинскиуе спјузи.
Ппщуинскиуе спјузи ќе аплицираау дп Кпмисијауа за сппру и Спвеупу на
Ппщуина Щуип сп ппсебна прпграма и акуивнпсуи за реализација на исуиуе.
4. Утврдуваое на мрежата и пбнпвуваое на сппртските пбјекти
Вп кауегпријауа на ууврдуваое на мрежиуе и пбнпвуваое на сппрускиуе
сали се предвидени следниуе акуивнпсуи:
Изградба, пбнпвуваое и рекпнсурукција на сппрускиуе пбјекуи вп
ппщуинауа.
Пбезбедуваое финансиски средсува за ппурпщенауа елекуришна енергија
на Ппщуинскиуе фудбалски суадипни.
5. Други сппртски прпграми, спдржини и активнпсти утврдени сп
надлежнпстите на единиците за лпкална сампуправа
Ппщуина Щуип ќе ппддржи и други
сппруски манифесуации за
псуваруваое на целиуе на Прпграмауа преку следниуе акуивнпсуи:
- Ппшеснп ппкрпвиуелсувп на ппщуина Щуип;
- Дпделуваое награди, пригпдни ппдарпци и слишнп;
- Фшесувп на преусуавнициуе на Ппщуина Щуип на прпупкпларни и
прпмпуивни средби, прганизирани пп ппвпд пдржуваоеуп на сппрускиуе
манифесуации.
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Фпрмиуе на акуивнпсуи за ппддрщка и ппмпщ на сппрускиуе
манифесуации, ќе се реализираау пд сурана на Ппщуина Щуип и упа пп
бараое на прганизаупрпу на манифесуацијауа, успгласен сп целиуе на
пваа Прпграма и распплпживиуе мпжнпсуи на Ппщуина Щуип.
Ппщуинауа на младиуе ќе им ппмага преку:
прганизираое урибини, фпруми, дебауи и сл. на уеми щуп се пд нивен
инуерес,
прганизираое кампаои за ппуенцираое на здравипу нашин на живпу;
прганизираое анкеуи за да се ууврди нивнипу инуерес и да се наспшау
сфериуе на делуваое на ппщуинауа

-

-

Број 1

ФИНАНСИРАОЕ
Акуивнпсуиуе на Ппщуина Щуип пд пбласуа на сппрупу, ууврдени сп пваа
прпграма ќе се финансираау пд средсувауа на Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2021
гпдина.
При реализација на Прпграмауа, Ппщуина Щуип ќе ги ппддржува
прганизауприуе на сппрускиуе манифесуации при спрпведуваоеуп на нивниуе
акуивнпсуи за пбезбедуваое финансиски средсува и друга ппмпщ пд:
- Бучеупу на Република Македпнија за 2021 гпдина (преку надлежниуе
минисуерсува, Агенција за млади и сппру и сппрускиуе федерации на РМ);
- Ургпвски друщува, јавни преупријауија, фпндации и други правни и
физишки лица;
- Заинуересираниуе парунери за медусебна спрабпука вп земјауа и
сурансувп
- Други извпри.
I. Расппредуваое на бучетските средства
Средствата пд Бучетпт на Ппщтина Штип за 2021 гпдина, вп изнпс пд
12.000.000 денари, се расппредуваау какп ушесувп на Ппщуина Щуип за
ппууикнуваое, ппдржуваое и ппмагаое за следниуе акуивнпсуи пд пбласуа на
сппрупу:
Табела брпј: 2
Р. бр.
Активнпсти
Расппредени средства
1.
Ппддрщка на сппруски екипи и сппруски спјузи
10.600.000 денари
2.
Ппддрщка на Спјуз на ушилищен сппру пп
250.000 денари
прпграма
3.
Награди
150.000 денари
4.
Елекуришна енергија за Ппщуинскиуе фудбалски
суадипни
1.000.000 денари
ВКУПНП:
12.000.000 денари
II.
Средсувауа предвидени ппд упшка 1 ќе бидау расппредени спгласнп
ппднесенп бараое пд сппруски спјузи, сппруски екипи, здруженија на градани,
ппединци и прпграми на други прганизации кпи ги задпвплуваау ппуребиуе на
граданиуе пд пбласуа на сппрупу вп ппщуинауа.
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Средсувауа предвидени ппд упшка 2 пд уабела 2, ќе бидау расппредени
врз пснпва на прпграма на Спјузпу на ушилищен сппру за акуивнпсуи и
манифесуации на ушенициуе пд пснпвнпуп и среднпуп пбразпвание (уурнири вп
кпщарка, пдбпјка, фудбал, нпќна урка и сл.).
Средсувауа предвидени ппд упшка 3 пд уабела 2, ќе бидау дпделени сп
ппднесенп бараое пд сппрускиуе клубпви и ппединци за млади и надежни
сппруисуи пд Ппщуина Щуип.
Средсувауа предвидени пп упшка 4 пд уабела 2, ќе бидау исплаќани пп
дпбиениуе факуури за ппурпщенауа елекуришна енергија на ппщуинскиуе
фудбалски суадипни.
Брпј 08-327/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

20.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ЗАКЛФШПК ЗА ДПНЕСФВАОЕ
НА ГПДИЩНА ПРПГРАМА ЗА РАБПУА НА
ППЩУИНСКАУА ФСУАНПВА ЗА КФЛУФРА
ДПМ НА МЛАДИ-ЩУИП ЗА 2021 ГПДИНА
I
Се пбјавува Заклушпкпу за дпнесуваое на Гпдищна прпграма за рабпуа на
Ппщуинскауа усуанпва за кулуура Дпм на млади-Щуип за 2021 гпдина.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 09-328/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.
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21.
Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 суав 1 упшка 11 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Щуип на седницауа пдржана на 18
јануари 2021 гпдина, дпнесе
ЗАКЛФШПК
ЗА ДПНЕСФВАОЕ НА ГПДИЩНА ПРПГРАМА ЗА
РАБПУА НА ППЩУИНСКА ФСУАНПВА ЗА КФЛУФРА
ДПМ НА МЛАДИ-ЩУИП ЗА 2021 ГПДИНА
I
Се дпнесува Гпдищнауа прпграма за рабпуа на Ппщуинска усуанпва за
кулуура Дпм на млади-Щуип за 2021 гпдина.
II
Пвпј Заклушпк влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 08-328/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

22.
Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 суав 1 упка 11 пд Саууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Щуип на седницауа пдржана на 18
јануари 2021 гпдина, дпнесе
ГПДИЩНА ПРПГРАМА
ЗА РАБПУА НА ППЩУИНСКА ФСУАНПВА ЗА КФЛФРА
„ДПМ НА МЛАДИ” ЗА 2021 ГПДИНА
Впвед

ПФК „Дпм на млади“ вп 2021 гпдина уреба да пресуавува динамишна
кулуурна инсуиууција вп кпја мнпщувп идеи, уеми, ппеуика, фпрми и медиуми вп
разлишни креауивни пбласуи секпјдневни инуеркпнекции и кпнуексууализа-ција,
сппјуваое вп една унифицирана прпграма кпја дава извпнредна енергија и
силен прпфил на Дпм на млади, ппупирајќи се да се разбере минаупуп и да се
ппдгпуви да ппрасне за иднинауа.
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Упкму ппради упа щуп не е музеј или инсуиууција за защуиуа на кулуурнпуп
наследсувп, Дпм на млади има привилегијауа да мпже да излезе вп
неппзнаупуп, да исуражува и експерименуира щуп веуува и дека вп рамкиуе на
уникауен кпнцепу прпграма нуди дпкажани вреднпсуи,уаленуи на млади,
впзрасни, нпви, ппзнауи и неппзнауи.
Прпграмиуе на предаваоа, рабпуилници, разгпвпри, курсеви, впдсувп
преку излпжби и прпекуи се вредни ппсредници за разбираое на впзбудлив
свеу на креауивнпсу, пспбенп на спвремениуе кпнцепуи, фпрми и медиуми за
двеуе групи, ппщирпкауа јавнпсу,нп и акцену за младауа генерација.
На пваа ураекуприја прпмениуе се самп фпрма, приприуеуниуе пбласуи и
уеми се вп спгласнпсу сп духпу и ппуребиуе на времеуп, кпј е ценуар и шесуп се
преппзнава пред другиуе кпј шекпри смелп да се испплнау.
Цел на пваа прпграма е да ги пбедини ЛИКПВНАУА, МФЗИШКАУА,
ЛИУЕРАУФРНАУА, УРИБИНАЛНАУА, ИЗДАВАШКАУА, ФИЛМСКАУА ПРПГРАМА,
ПРПЕКУИУЕ, САЛПН - ЈФЛИ и АВГФСУ, ИЗЛПЖБИ, ПРПГРАМАУА ЗА ПБРАЗПВАНИЕ,
ВИЗФЕЛНП
РЕАЛНП-ЕНУЕРИЕРНП
ФРЕДФВАОЕ,
ДВИЖЕОЕ-ЕКСУЕРИЕРНП
ФРЕДФВАОЕ, ИЗВЕДФВАШКИ ФМЕУНПСУИ ВП ЕДНП ЛИЦЕ НА ЩУИП вп ,,ДПМ НА
МЛАДИ”-ЩУИП.
Мисијауа вп следниуе шеуири гпдини ќе биде фпкусирана да, Дпм на
млади сп умеунишки акции, инуервенции и прпграми ги инспирира другиуе да
спнуваау ппвеќе, да наушау ппвеќе и да суанау ппвеќе.
Краупк ппис на прпграмиуе:
ЛИКПВНА ПРПГРАМА
Ликпвнауа прпграма вп Дпм на млади ќе
се занимава сп креауивнпсу вп разлишни
пбласуи и медиуми на спвремена
визуелна умеунпсу, какп и презенуација
на експерименуални умеунишки и
кураупрски пракуики.
ЛИУЕРАУФРНА И УРИБИНАЛНА ПРПГРАМА
Лиуерауурни прпграми, уркалезни маси,
предаваоа, рабпуилници и дискусии.

ФИЛМ ПРПГРАМА
Дпбрипу филм секпгащ, кпј се пднесува
на умеунишки и авуенуишен - игран филм,
дпкуменуарен филм, крауки анимирани,
разни уемауски, авупри и фесуивали и
циклуси на наципнални кина, предаваоа,
рабпуилници ...

МФЗИШКА ПРПГРАМА
Музишкауа прпграма, преппзнаулива пп
виспкипу квалиуеу на ппсупјниуе прпграмски
единици и ппдгпувени на нпви иницијауиви, ја
ппддржува и негува музикауа на Щуип и
Р.Македпнија и надвпр пд нејзиниуе граници .
ИЗДАВАШКА ПРПГРАМА
Пбјавува пешауени, видеп / филмски, аудип и
елекурпнски изданија кпи се кпмпауибилни сп
функципнираоеуп на Ценуарпу и гп пдразуваау
негпвипу пснпвен белег и придпнес кпн негп.
ПРПЕКУИ
Слпженпсуа и испреплеууваоеуп на ппјавауа на
спвременауа умеунпсу и спвременипу свеу вп
гплема мера гп ппределуваау ппливаленунипу
прпграмски прпфил на ценуарпу и мнпщувпуп
инуердисциплинарни и мулуимедијални
прпекуи кпи ги спединуваау дпмащни и
сурански авупри пд разлишни прпфили..
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САЛОН -ЈУЛИ и АВГУСТ
Од ЈУЛИ 2018 година салон е најголем и
најважен меѓународен уметнички настан во
областа на визуелните уметности (и регионот)
и место на возбудлив дијалог помеѓу локални
и меѓународни уметници од целиот свет....
Изведувачки уметности
Нови културни иницијативи, произведуваат и
изведуваат културни активности, особено во
областа на театарот и изведувачките
уметности....

ПРОМОЦИЈА И МУЛТИМЕДИЈА
Посебни знаења и вештини се потребни да
текстот,сликата и тонот по пат на избрани
медиуми да извршат комуникациска,
културолошка,едукативна промотивна и други
функции.
Визуелно реално -Ентериерно уредување
Тесни линии, основни бои, многу бели, црни и
сиви нијанси се основните карактеристики на
минималистичкиот стил на декорација ...

18 јануари 2021

Изложба во ШТИП
Единствено место во градот, кое е го негува духот и
изгледот на автентичниот штипски Дом на млади :
сувенир: маици, чаши, блокови, мапи, магнети,
торби, многу лични предмети ...
ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Образованието во штипскиот културен центар е
многу важно за нас. Сакаме центарот да биде
динамично место за креативно спроведување, учење
и размена на нови идеи. Ние сакаме да им
овозможиме на публиката пристап до нашите
програми на креативен и партиципативен начин.
СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД
ЈАВЕН КАРАКТЕР
Заради обезбедување на јавност, транспарентност и
отвореност во работењето на органите на
установата, тие се утврдени со закон за пристап до
информации од слободен карактер.
Движење-Екстериерно уредување
Минималистичките архитектонски дизајнери се
фокусираат на врската помеѓу два совршени авиони,
елегантно осветлување и празнините што
остануваат со отстранување на тридимензионални
форми во архитектонски дизајн....

Ппис на прпграмиуе за рабпуа на Дпм на млади Щуип
ЛИКПВНА ПРПГРАМА
Фмеунишка прпграма на Дпм на млади се занимава сп креауивнпсу пд
разлишни медиуми и пдделниуе пбласуи на спвременауа визуелна умеунпсу,
какп и лансираоеуп на експерименуална умеунпсу и кураупрски пракуики.
Прпграмауа на излпжба на дпмащни и сурански умеуници реализира вп
адпуиран галериски прпсупр: Фмеунишкауа галерија, АРУСПБА.
Вп прилпг на мпнпграфски, група и уемауски излпжби придружени
кауалпг, спсуавен дел пд умеунишкауа прпграма се спсупи пд: предаваоа на
знашајни умеунишки движеоа и фенпмени на спвременауа и дпмащнауа,
медунарпднауа сцена, инуервјуа сп ушеснициуе на спвременауа умеунпсу,
прпмпција на сурушна лиуерауура пд пбласуа на мпдерна и спвременауа исуприја
на умеунпсуа и уепријауа, кураупрски и уемауски наспки преку излпжби,
предаваоа вп пбласуа на музеј и галерија пбразпвание, пбразпвна прпграма.
Знашаен придпнес вп унапредуваоеуп на умеунишкауа криуика и анализа
на спвремена ликпвна и визуелна умеунпсу преусуавува впведуваое на
наградауа “ _(дебауа сп сурушнауа јавнпсу)__”.
МФЗИШКА ПРПГРАМА
Вп музишкипу дел пд прпграмауа на Дпм на млади прганизира кпнцеруи,
музишки фесуивали, насуапи, кпнцеруи предаваоа, прпмпција на сурушни
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публикации и ЦД изданија, масуер класи и прпграми за деца вп уекпу на
гпдинауа, еднп пд пмилениуе месуа за креираое на музика, какп и вп леунипу
пувпрен дел за време на леупуп.
Музишкауа прпграма е дпмаќин и на други ппдиуми, кпнцеруиуе се
наменеуи за ппщуауа јавнпсу, нащиуе спградани, какп и уурисуи.
Музишка прпграма сп најдплга урадиција - вп ппддрщка и негуваое на
музишка младина на Щуип РМ, презенуираое, уаленуирани изведуваши и
умеуници, дпбиуници на награди на медунарпдни и наципнални наупревари,
пние кпи се на ппшеупкпу на свпјауа музишка кариера, какп и на веќе дпбрп
впсппсуавениуе лпкални и сурански музишари. Кпнцеруи редпвнп пренесува вп
спрабпука сп УВ и Радиауа . Веруваоеуп дека ппддрщка на младиуе уаленуи,
пбезбедуваое на нив сп мпжнпсу да се здпбијау сп вреднп рабпунп искусувп на
самипу ппшеупк, е висуинска инвесуиција вп музикауа иднинауа на земјауа,. Вп
ценуарпу, уие ја заппшнуваау свпјауа кариера.
Чез и пригинална музика пппуларен жанр кпнцеруи на плауп вп фпнуана
вп преднипу дел на Дпм на млади, кпј привременп суанува леуна сцена пд
циклуспу “Мусиц Сљуаре”.
Дпм на млади ќе биде ппзнау какп иницијаупр и прганизаупр на два
ппсебни медунарпдни фесуивали: Денпви на мпдернауа класишна музика , вп
живп умеунпсу, вп кпја гплем брпј исуакнауи еврппски умеуници и педагпзи ќе
заземау ушесувп и фесуивал на прпдуценуи вп пбласуа на елекурпнскауа музика
рпк, ппп музикауа и др жанрпви.
Спрабпука сп инсуиууции пд земјауа и сурансувп е важен елемену кпј
придпнесува за квалиуеупу и разнпвиднпсуа на музишки прпграми. Дпм на
млади ќе се јавува какп и кп-прганизаупр и спрабпуник на брпјни музишки
фесуивали, фесуивал на гиуара, щеуалищуе кпнцеруи на Свеускипу ден на
музикауа, на Медунарпднипу фесуивал на камерни хпрпви, Медунарпден ден на
кпмппзиупри и мнпгу други.
ЛИУЕРАУФРНА И УРИБИНАЛНА ПРПГРАМА
Книжевнп-урибинална прпграма се реализира преку прпграми за
презенуираое на книги пд пбласуа на лиуерауурауа и хуманисуишкиуе науки,
инуервјуа сп исуакнауи дпмащни и сурански писауели, серија дебауи за
ппщуесувенп уемауски уеми и предаваоа на уепреуишариуе пд ренпмирани
универзиуеуи. Редакцијауа исуп уака прганизира лиуерауурни рабпуилници за
млади луде.
Прпграмиуе гп прпблемауизираау суаууспу на сисуемпу на лиуерауура,
кулуура и пбразпвание, вп кпнуексу на спвременпуп македпнскп ппщуесувп и
еврппскиуе заедници, щуп исупвременп преусуавува фпрма на ппддрщка за
независнп пбјавуваое вп Македпнија.
Преку специјалнп дизајниранауа серија инуервјуа/инуервјуа “Архиуекуура
вп кпнуексу”, исупвременп се презенуираау спвремени акуери пд архиуекупнскауа сцена на Македпнија.

Стр. 32

Број 1

18 јануари 2021

Два книжевни фесуивали: Фесуивал еден писауел и Свеуски ден на
ппезијауа.
ФИЛМ ПРПГРАМА
Дпбрипу филм секпгащ, кпј се пднесува на умеунишки и авуенуишен - игран
филм, дпкуменуарен филм, крауки анимирани, анимирани, разни уемауски,
авупри и фесуивали и циклуси на наципнални кина, предаваоа, рабпуилници.
Дпм на млади е леунп кинп сп нпва урадиција на кпнуинуирана акуивна
рабпуа.
Еден дпбар филм кпј држи дп умеунишкиуе и авуенуишни, премиери,
медунарпдни фесуивали, уемауски циклуси предаваоа, рабпуилници, дискусии
сп филмскиуе рабпуници и експеруи пд земјауа и свеупу, прес кпнференции,
инфпрмации и визуелни мауеријали, каракуерисуикиуе на филмскауа прпграма
на Ценуарпу.
Сп иницијауива на Авупрски филмски фесуивал, пва кинп ќе биде
дпмаќин и кппрганизаупр на филмски фесуивали вп земјауа: ФЕСУ, зпна за
слпбпдна ургпвија,иницијаупр и прганизаупр пспбенп замислени насуани и
фесуивали: Щпански меуар, Геуе-фесу, недела Финскипу филм, Денпви на
спвременипу дански филм и француски филм.
Дпм на млади ќе биде шленка парунер на Милениум кинп, Фрпсина и др.
ИЗДАВАШКА ПРПГРАМА
Пбјавува пешауени, видеп/филмски, аудип и елекурпнски изданија кпи се
кпмпауибилни сп функципнираоеуп на дпмпу и гп пдразуваау негпвипу пснпвен
белег и придпнес кпн негп.
Издавашкауа дејнпсу на Дпм на млади, специјализирана за умеунишки
пращаоа, а е пспбенп фпкусирана на реукиуе изданија на дпмащна фпупграфија.
САЛПН -ЈФЛИ и АВГФСУ
Пд ЈФЛИ 2020 гпдина салпн е најгплемипу и најважен медунарпден
умеунишки насуан вп пбласуа на визуелниуе умеунпсуи (и регипнпу) и месуп на
впзбудлив дијалпг ппмеду лпкални и медунарпдни умеуници пд целипу свеу....
Ппшеупциуе на дауумпу на салпн 2021 гпдина, ќе биде фпрмиран на
мпделпу на излпжби вп Париз салпн, какп и гпдищнауа излпжба пд најдпбриуе
рабпуи вп пбласуа на ликпвнауа умеунпсу на македпнскауа сцена, и применеуи
умеунпсуи. Цел е да дпбие медунарпден каракуер и суане еден пд најважниуе
референуни упшки за щуипскауа, нп, исуп уака, регипнални умеунишка сцена.
Целуа на насуанпу е да се преусуавау и признаваое на најнпвиуе дпсуигнуваоа
пд дпмащни и сурански авупри вп пбласуа на визуелниуе умеунпсуи. Прпграмауа
се спсупи пд излпжба, урибини, рабпуилници, предаваоа, ппсеуи, преусуави,
спсуанпци вклушувајќи гплем брпј лпкални и сурански умеуници, кураупри,
криуишари, уепреуишари и исупришари на умеунпсуа и кулуурауа, медиумиуе,
љубиуелиуе на умеунпсуа.
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За кпнцепупу на насуани, умеунишки дирекупр/кураупр, какп и шленпвиуе
на жириуп за Наградауа на Јули, Авгусу салпн.
ПРПЕКУИ
Слпженпсуа и испреплеууваоеуп на ппјавауа на спвременауа умеунпсу и
спвременипу свеу вп гплема мера ќе гп ппределау ппливаленунипу прпграмски
прпфил на дпмпу и мнпщувпуп инуердисциплинарни и мулуимедијални прпекуи
кпи ги спединуваау дпмащни и сурански авупри пд разлишни прпфили.
Пвие прпекуи се сп цел да се врщи пплигпн и да се пбезбеди сеппфауна
и/или разлишни увид вп разлишни фенпмени на мпдернпсуа и наследсувп,
урбана кулуура, некпи креауивни пплиоа, уенденции и авупри, месуп на
креауивни, исуражуваое и медукулуурен дијалпг, ќе се дпказ за нащауа
ппсвеуенпсу да се суремиме кпн виспкп и највиспкиуе вреднпсуи афирмирани
најдпбриуе пракуики/примери и ппшиууваое на разлишнпсуа какп бпгаусувп на
свеупу.
Пвие прпекуи не самп щуп ќе ги испплни сиуе прпсуприи на Дпм на млади,
нп шесуп се дизајнирани да се вклушау гплем брпј на други инсуиууции и месуа на
кулуурауа, какп и акуивнпсуиуе и да рабпуау вп јавнипу градски пувпрен прпсупр.
Излпжба вп ЩУИП
Единсувенп месуп вп градпу, кпе е гп негува духпу и изгледпу на
авуенуишнипу щуипски„ Дпм на млади”: сувенир: маици, шащи, блпкпви, мапи,
магнеуи, упрби, мнпгу лишни предмеуи.
Щуип прпзпрецпу е единсувенп месуп вп градпу каде упј дух и изглед гп
негува преку авуенуишни сувенири преку слики, пејсажи и разлишни нашин на
живпу.Впеднп ќе има и сају преусуавува разнпвидна и прпсупрнп кпмплексен
енуиуеу спсуавен пд сувенири и ппдарпк прпдавница, книжарница и билеу
услуга.
Сувенири преку авуенуишни свпјауа ппнуда на щуипјани и гпсуиуе на
градпу нуди пракуишна примена сувенири направени пд пригинални рещенија
на дизајнери и умеуници инспирирани пд визуелнипу мпуиви пд Щуип. Ппсупјау
предмеуи кпи се рефлекуираау на урбан присуап и дизајн јасна фпрма: маици,
шащи, нпуеси, папки, магнеуи, шануи и мнпгу предмеуи за лишна уппуреба и
развпј на прпсупр, щуп умеуници и дизајнери ќе спздаваау инспириран пд
мириси, вкуспви, бпи и симбпли на Щуип.
Мпнпграфии, прпза, исуприски дела, мапи и впдиши се вредни за даваое
авуенуишнп исуражуваое на градпу, и ппкрај пппуларнпсуа на дигиуални
спдржини.
Пвпј град на линии, кпи се сппени сп срцеуп на меурппплауа, сп щуп е
ппврзан сп свпиуе гплеми прпзпрци, мнпгу шесуп упа е месупуп на разлишни
кулуурни и прпмпуивни насуани.
ПРПГРАМА ЗА ПБРАЗПВАНИЕ
Пбразпваниеуп вп Щуипскипу Дпм на млади е мнпгу важнп за нас. Сакаме
ценуарпу да биде динамишнп месуп за креауивнп спрпведуваое, ушеое и
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размена на нпви идеи. Ние сакаме да им пвпзмпжиме на публикауа присуап дп
нащиуе прпграми на креауивен и паруиципауивен нашин.
Прпграмиуе, кпи пбишнп се дизајнирани на рабпуилници,ќе им ппнуди на
младиуе и сууденуиуе алауки за да се исуражуваау нашини за “гледаое” и “слух”
умеунпсу денес, се пднесува на искусни вп збпруваое и ппврзуваое сп
секпјдневнипу живпу, упа е криуишкп размислуваое, развиваое на креауивнпсуа
и да се здпбијау сп пракуишнп искусувп пд кпј ппминува низ умеунишки прпцес.
Пбразпвни прпграми да ги ппврзе сиуе умеунишки пракуики, кпи се занимаваау
и преку други фпрми: средби сп умеуници, ппсеуи, предаваоа, семинари,
кпнференции.
Едукауивни прпграми на Дпм на млади се развиваау заеднп сп публикауа,
преку акуивна размена на идеи, какп и благпдарение на спрабпукауа сп
ппединци, здруженија, кулуурни инсуиууции, ушилищуа и универзиуеуи, и на
лпкалнп и на медунарпднп нивп.
Пувпрени и заинуересираниза ващиуе сугесуии!
Пд прпграмски фпрмауи ги нагласуваме:
Рабпуилница за млади на ДМ
Серија креауивни рабпуилници кпи ги приближуваау разниуе прпграми на
ценуарпу ппблиску дп младиуе. Рабпуилнициуе се наменеуи за млади луде пд 15
дп 22 гпдини, а ппсебен фпкус е на прпграмиуе за среднпщкплци. Секпја
рабпуилница се спсупи пд предаваоа, дискусии и пракуишна рабпуа. Најшесуп
рабпуилници се ппсвеуени на визуелниуе умеунпсуи и филмпу и искусувп пд
живпупу.
ДМ РАБПУИЛНИЦА ЗА ДЕЦА И ВПЗРАСНИ
Серија на креауивни рабпуилници за деца на впзрасу пд 6-11 гпдини и
впзрасни (рпдиуели, баби и дедпвци, рпднини, пријауели, иун.) Целуа на
рабпуилницауа е да се биде забавнп и впзрасу-пријауелски нашин прпграми на
ценуарпу ппблиску дп најмладауа публика. Мнпгу важен аспеку е заеднишкпуп
ушесувп на децауа и впзрасниуе.
Изведувашки умеунпсуи
Нпви кулуурни иницијауиви, прпизведуваау и изведуваау кулуурни
акуивнпсуи, пспбенп вп пбласуа на уеауарпу и изведувашкиуе умеунпсуи.
Амауерски преусуави и гпсууваоа на независни акуерски групи,уеауар за
младинци и др
ПРПМПЦИЈА И МФЛУИМЕДИЈА
Мулуимедија е нпва пбласу на дизајнпу, кпја се развива и ппприма
исклушиуелнп знашајни димензии вп сисуемпу на кпмуникации вп целипу свеу.
Ппсебни знаеоа и вещуини се ппуребни да уексупу,сликауа и упнпу пп пау на
избрани медиуми да изврщау кпмуникациска, кулуурплпщка, едукауивна,
прпмпуивна и други функции.
СЛПБПДЕН ПРИСУАП ДП ИНФПРМАЦИИ ПД ЈАВЕН КАРАКУЕР
Заради пбезбедуваое на јавнпсу, уранспаренунпсу и пувпренпсу вп
рабпуеоеуп на прганиуе на усуанпви, инсуиууции ууврдени сп закпн, прганиуе на
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ппщуиниуе и градпу Скппје, јавниуе преупријауија граданиуе спгласнп Закпнпу за
слпбпден присуап дп инфпрмации пд јавен каракуер, граданиуе какп физишки
лица, какп и правниуе лица имаау правп на пбезбедуваое на инфпрмации пд
јавен каракуер кпи щуп се пд нивен инуерес и кпи щуп ќе ппмпгнау вп нивнауа
навремена инфпрмиранпсу и заппзнаенпсу сп кпнкреуниуе факуи и рабпуи на
прганиуе за шија рабпуа имаау ппуреба пд инфпрмација.
Визуелнп реалнп -Енуериернп уредуваое на Дпм на Млади
Уесни линии, пснпвни бпи, мнпгу бели, црни и сиви нијанси се пснпвниуе
каракуерисуики на минималисуишкипу суил на декпрација...
Движеое-Ексуериернп уредуваое на Дпм на Млади
Минималисуишкиуе архиуекупнски дизајнери се фпкусираау на врскауа
ппмеду два спврщени авипни, елеганунп псвеулуваое и празниниуе щуп
псуануваау сп пусурануваое на уридимензипнални фпрми вп архиуекупнски
дизајн....
Дпм на млади е инклузивен нп и дпсуапен за лица сп ппсебнпсуи.
Предлпг Прпграма:
Недели на мпбилнпсу инклузија и креауивнпсу –Мпжам и јас!

Спрабпука сп Искра и Два пауи гпдищнп,Леуен Урибини,Кпнцеруи,Хуманиуарен
невладиниуе
распусу,Зимски распусу
базар.
прганизации
Щуипска недела на архиуекуурауа – ЩНА
Спрабпука сп Фгд Щуип
Планиранп :Нпември месец
Факулуеу за дизајн и Кпнкурс :Мај
ахрхиуекуура

Уема:Ексуернп и Инуерипрнп
уредуваое на Дпм на Млади
Щуип

Јули Авгусу- салпн
Спрабпука сп
независниуе млади
умеуници пд пбласуа на
визуелнауа умеунпсу,
кураупри, криуишари,
уепреуишари и
исупришари на
умеунпсуа и кулуурауа,
медиумиуе, љубиуелиуе
на умеунпсуа.

Кпнкурс :Мару
Планиранп :Јули /Авгусу
Вклушувајое
гплем
брпј
лпкални и сурански умеуници.

Слпбпдни уема:
излпжба, урибини, рабпуилници,
предаваоа, ппсеуи, преусуави,
спсуанпци.

Фесуивал на млад писауел
Вп спрабпука сп
пснпвниуе и средниуе
ушилищуа на у
ериуприја на П.Щуип

Планиранп:Пкупмври
Кпнкурс :Сепуември

Жарн:Крауки наушнп
фануасуишни приказни
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Фесуивал на наципнални кина
Спрабпука сп Милениум, Планиранп:Мај –Сепуември
Фрпсина, Синеплекс и др
Ппдгпупвки:Јануар

Заживуваое на кинп
кулуурауа вп Щуип

Свеуски ден на ппезијауа
Вп спрабпука сп
пснпвниуе и средниуе
ушилищуа на уериуприја
на П.Щуип

Планиранп:21 Мару
Ппдгпупвки:Фебруар

Пдбележуваое на денпу на
ппезијауа

Медунарпдни фесуивалски денпви
Спрабпука сп
минисуерсувп за кулуура,
привауен секупр,
амбасади, здруженија пд
пбласуа на кулуурауа.

Леуенп и Зимскп издание
3 дена

Мулуимедијален
каракуер,
урибини, кпнцеруи, дебауи,
излпжби др

Чез врска- Нпември свири чез
Спрабпука сп здржениеуп Декември месец
за Чез музика на РМ и др
Ппдгпупвки: Мај

3 дневен фесуивал

Класишни кпнцеруи
Вп спрабпука сп Среднпуп
музишкп ушилищуе и
Музишкауа академија

10 кпнцеруи

Секпј месец кпнцеру

Медунарпдна кпнференција за умеунпсу и кулуура,
Спрабпука сп независнауа
умеунишка сцена вп
Македпнија и пд
сурансувп.

Планиранп –Април/Мај месец

Пфф прпграма на Щуипскп леуп кпја ќе се занимава
алуернауивнпуп
Спрабпука сп сиуе ппзнауи
и неппзнауи независни
Планиранп :Јули месец
умеуници пд дпмащнауа
сцена

Незвисен умеуник слпбпден ,
Пдржуваое на семинари,
пбуки и предаваоа пд пбласуа
на кулуурнп-умеунишкауа
дејнпсу.
и исуражува вп неппзнаупуп
10 кпнцеруи, излпжби,
амуерски уеауарски пресуави,
визуелни умеунпсуи, ппезија ,
дебауи кпнференции и др.
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Медунарпден фесуивал на ударни инсуруменуи, жива изведба
Вп спрабпука сп ФМФ
Скппје, Мпб, Филхармпнија Авгусу месец
на Македпнија
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Кпнцеруи, Наупревар на
ударни инсуруменуи .

Гиуара фесуивал
Вп спрабпука сп средниуе
ушилищуа музишки пд
Македпнија-Дпм на млади
дпмаќин на фесуивалпу

Планиранп: Јуни месец

Уридневен фесуивал на
гиуарауа

Медунарпден фесуивал на камерни хпрпви
Вп спрабпука сп Щуипски Јуни месец
Хпр

Двпдневен
фесуивал
камерни хпрпви

на

Щуипски фесуивал за дпкуменуарен и краупк филм -Слпбпдна зпна филмска
Амауерски филм – Тпуух филм фесуивал
Вп спрабпука сп дпмащни
Мај месец
Гледам не пдминувам
акуери ппзнауи вп свпјауа
сведпшам
пбласу
Щуипска мпдна недела- Щуипска недела на дизајн
Сп вп спрабпука сп
уексиуилнпуп ушилищуе,и
факулуеупу за дизајн и
архиуекуура ,кпнфекцииуе

Мај пд 10 -20

Нпва щуипска мпда

Филмски фесуивал- Медунарпден филмски фесуивал – ФЕСУ- Медунарпден сууденуски
филмски камп ФФ –Щуип
Вп спрабпука сп градански
Мај –Јуни
Шеуири дневен филмски
прганизаци, амбасади и
фесуивал на крауки филмпви
мин за кулуура
пд сиуе жанрпви
Нпќ на музејпу- Денпви на Дпм на млади
Дпм на млади

Јуни

Ја заппзнавме исупријауа на
Дпм на млади преку средба на
генерации и сппмени

Пдбележуваое на денпу на независнпсуа-Млади,храбри,независни
Спрабпука сп сиуе пснпвни
и средни ушилищуа вп
Щуип

8 ми Сепуември

Уема: Слпбпдна
Излпжби, Кпнцеруи, Ппезија,
Дебауи
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Пдбележуваое на денпу на прплеууа
Спрабпука сп лпкални
кулуурни групи инсуиууции
и суудија.

21 Мару

Градски групи и хпрпви,
кулуурнп умеунишки суудија,
Излпжба лиуаруурен клуб,
Кпнцеруи, Рабпуилници

Излпжби пп прехпднп распищан ликпвен кпнкурс за ушеници и сууденуи
Вп спрабпука сп ликпвнауа
акдемија при ФГД Щуип и
средниуе и пснпвни
ушилищуа

Мај месец

Слпбпдна уема

1 Април

Ревија на најдпбра групна
маска, индивидуална маска,
Најдпбра щега, Лиуарауурен
кпнкурс.

Јануари, Авгусу, Пкупмври,
Декември

Кулуурни мпсупви на
спрабпука размена ,
Уридневни фесуивалски пп
жарн ппделени уемауски
кпнцепирани

Априлијада – ден ппд маски
Спрабпука сп пснпвниуе
ушилищуа и градинки

Насуапи на дј –прпдуценуи
Спрабпука сп независниуе
прпдуценуи пд Дпмащнауа
и суранска прпдукција,
Амбасади, ГП и др

Деуски фесуивал ,,Нпви Звезди”Щуип
Сп нјмладиуе дп 10
гпдини на исупшна
Македпнија

Пкупмври

Деуски фесуивал на мпдерна
ппп музика

Пфф прпграма –Пасурмалијада – Щуип
Спрабпука сп дпмащниуе
угпсуиуели, независниуе
умеуници и др.

Средина на
Пкупмври

Сепуември

– Кпнцеру вп градина- Кпнцеруи за

градпу ! Еунп Чез Кпнцеруи, Рпк &
рпл хепенинг, Излпжби,
Инсуалации, Ару Акуивизам,
,,Нпви ппшеупци,, ГрафиуиМурали, Еунп фплклпрен
кпнцеру, Ја славиме младпсуаСлпбпдна зпна за Сиуе!

Прганизираое на базар на пбразпвание – прпфесипнална приенуација за пснпвци и
среднпщкплци на кпја ппщуинскиуе ушилищуа ги презенуираау свпиуе ушилищуа и сурушни
прпфили, ФГД -Щуип
Вп спрабпука сп пснпвниуе, Јуни месец
Денпви на прпфесипнална
средниуе и Фгд
приенуација
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Спрабпука сп градански и невладин секупр, аплицираое на прпекуи пд пбласуа на кулуурауа
Ппупищуваое на
мемпрандпми сп
спрабпука сп ГП за
реализираое на прпграми
пд пбласуа на кулуурауа

Цела Гпдина

Рабпуа и спрабпука на
заеднишки прпекуи за
унапредуваое на независнауа
сцена и умеунпсу.

Спрабпука сп други кулуурни и пбразпвни инсуиууции пд ппщуинауа и државауа
Спрабпука сп МКЦ Скппје

Цела гпдина

Реализираое на прпграмауа за
рабпуа.

Медунарпдна спрабпука сп други кулуурни усуанпви, размена на искусува и спрабпука на
зеднишки прпекуи
Спрабпука сп мегунарпдни Цела гпдина
Размена на кулуурни прпграми
младински кулуурни
и акуивнпсуи. Кпнцеруи,
Излижби,Уеаури на млади
ценури пд ппкружуваоеуп
сп Бугарија, Србија,
амуери, Инсуалации,
Албанија и др

Предлпг на планирани настани и предлпг финансиска кпнструкција за 2021
гпдина
ШКЛ 2021 36 издание
ЩКЛ 34 Щуип / Щуипскп кулуурнп леуп 34 за 2020
Спрабпука сп сиуе
ппзнауи и неппзнауи
независни умеуници пд
дпмащнауа сцена и пд
надвпр.

Планиранп :Јули месец
Криуериумиуе и спдржиниуе
на исуиуе ќе бидау избрани
преку умеунишкипу спвеу
специјалнп спсуавен пд
еминеуни кулуурни
рабпуници пд град Щуип за
Щуипскп кулуурнп леуп.











5 класишни кпнцеруи
3 кпнцеруи пд сферауа на
пппуларнауа музика
прпмпција на албум
/книга(и)/излпжби
рпк хепенинг на Вруещка
Дебауи,кпнференција и
симппзиум
4 уеауарски преусуави пд
кпи две деуски
4 излпжби пд кпи две на
цруежи и акварели и
една на умеунишка
фпупграфија и скулпуури
Леуен филмски фесуивал
прпекција на 7 филмпви
пд дпмащна и суранска
прпдукција
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Предлпг музишка прпграма за 2021 гпдина

Настан

1. Бпжиќен Кпнцеру
(Рпк ппдиум или
елекурпнска ппдиум
музика)
Дауа на пдржуваое
04 – 08. 01. 2021
2. Кпнцеру (Кабадајас)
Дауа на пдржуваое
Ппсле 15.02.2021
3. Хепенинг 40-се’
Дауа на пдржуваое
22.03.2021

4. Пдбележуваое на
инуернаципнален
ден на чез музикауа
Дауа на пдржуваое
30.04.2021
5. Гпсууваое на бенд пд
сурансувп
Дауа на пдржуваое
(вп уекпу на месец мај)

6. Кпнцеру (Хрпмауик
Ппину)
Дауа на пдржуваое
(прва пплпвина пд јуни)
7. Гпсууваое на еден
ппзнау македпнски
бенд / Изведуваш
Дауа на пдржуваое
(вупра пплпвина пд јуни)
- На гплемауа леуна
сцена.

8. Гпсууваое на еден
ппзнау македпнски

Ппис

Урадиципналнп ущуе пд 80уи гпдини, вп перипдпу пд 04
дп 08.01. вп зависнпсу пд упа
кпј ден се пада бпжиќ се
пдржува бпжиќен насуан.
Насуап на ури рпк групи или
ури аруисуи ди-чеи.
Вп перипдпу ппсле 15.02.
Кпнцеруна прпмпција на
најнпвипу мауеријал на
Кабадајас. (кпнцеру на Чез,
Фјужн музика)
Урадиципналнп какп и секпја
гпдина, пдбележуваое на
денпу на прплеууа.
Кпнцеру на щуипскиуе рпк
групи и чем сещн.
Гпсууваое на децауа пд
пснпвниуе ушилищуа сп
нивен пфпрмен прпграм.
Вп спрабпука сп факулуеу за
музишка умеунпсу при ФГД,
пддел за Чез суудии.
Насуап на Сууденуиуе,
изведба на чез суандарди.
Вп зависнп пд ппнудиуе на
групи пд сурансувп, кпи
правау уурнеи вп пвпј
регипн, ќе биде реализиран
кпнцеру и ќе биде
презенуирана нивнауа
музика пред Щуипскауа
публика.
Кпнцеру на групауа Хрпмауик
Ппину.
(Прпгресив меуал)
Предлпг изведуваши
- Архангел
- Ареа
- Суперхикс
- Павле Василевиш
- Нпкауу
- Кирил Чајкпвски
- Фенг щуи
- Ухе Јпнн
- Бприс Брејцха
Предлпг изведуваши
- Уамара
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ППП бенд /
Изведуваш
Дауа на пдржуваое
(вупра пплпвина пд јуни)
- На гплемауа леуна
сцена.
9. Деуски фесуивал
Нпви Твезди
Дауа на пдржуваое
(вупра пплпвина на
сепуември)
10. Гпсууваое на бенд
пд сурансувп
Дауа на пдржуваое
(вупра пплпвина на
пкупмври)

11. Прпмпција на деби
албум на македпнски
бенд

12. Насуани сп
елекурпнска музика
Дауа на пдржуваое
- Ури насуани
Април, Јуни, Нпември
2021.

-

Елена Рисуеска
Уајзи
Фиц (суудени нпзе)
Уамара

Број 1

Селекција на 20 изведуваши.
Селекција на 20 кпмппзиции.
Аудип рекпрдинг.
Аудип цд издание.
Фесуивалска вешер.
Видеп запис на фесуивалпу.
Рекламен мауеријал.
Вп зависнп пд ппнудиуе на
групи пд сурансувп, кпи
правау уурнеи вп пвпј
регипн, ќе биде реализиран
кпнцеру и ќе биде
презенуирана нивнауа
музика пред Щуипскауа
публика.
Вп зависнпсу пд упа дали вп
уекпу на гпдинауа некпја
група ќе сними свпј прв деби
албум, исуипу ќе биде
кпнцерунп прпмпвиран вп
склпп на прпграмауа на ПФК
Дпм на млади.
Насуапи на лпкални ди-чеи и
еден ппзнау Македпнски или
сурански Ди-чеј.

Предлпг прпграма изведувашка уметнпст за 2021 гпдина

Настан

1. Уреу-Медунарпден
уеауарски фесуивал –
Уеауар вп куфер

2. Драмскп суудип

Ппис

Каракуерисуишнп за пвпј
фесуивал е щуп сиуе
уеауарски групи уреба да
бидау мпбилни, пднпснп
целауа сценпграфија и
прппрауни елеменуи пкплу
изведбауа на преусуавауа
уреба да мпже да се смесуи
вп еден куфер.
Бучеу издвпен за пауни
урпщпци за гпсууваоа на
драмскпуп суудип.

Бучет

Стр. 41

Стр. 42
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3. Уеауарски пресуави
за деца млади и
впзрасни
4. Ппереуи и Ппера

Карекуерсуишнп за пвие
пресуави е упа сп щуп се
пдликуваау се алуернауивнп
амуерски нищки вп нивниуе
прпдукции.
Заживуваое на пперскауа
кулуура вп Ппщуина Щуип
насуапи на млади амауери и
прпфесипналци на леунауа
сцена на вп Дпмпу.

Предлпг прпграма пд книжевната пбласт за 2021 гпдина

Настан

1. Прпмпција на млад
ппеу.
Мару 2021.
2. Пдбележуваое
гпдищница пд смрууа
на Ацп Щпппв.
20. Април 2021.
3. Музишкп ппеуска
вешер.
Мај 2020.

4. Ппеуски вешери
Сепуември 2020.

5. Рециуал на Дущкп
Ангелпвски
(Рециуаупр Амауер)
Пкупмври 2020
6. Ппеуска вешер

Ппис

Прпмпција на млад ппеу.
Дпкплку ппеупу живее
надвпр пд Щуип, уреба да
бидау ппкриени пауниуе
урпщпци.
Шиуаое на ппезија пд Щпппв,
сп рециуаупри пд средниуе
ушилищуа прва и вупра
гпдина.
Музишкп ппеуска вешер сп
млади рециуаупри и млади
музишари (акусуика) и
изведба на драмскипу уексу
„Паупу дп Спнцеуп‟ пд
Мирше Кикириукпв.
Насуанпу ке се пдржува ури
вешери.
- Лиуерауурнп шиуаое
на млади ппеуи пд
пснпвниуе ушилищуа
пд нащипу град (8-мп
и 9-уп пдд.) сп
сппсувени
лиуерауурни увпрби.
- Вешер сп
лиуерауурнипу клуб
„Искра‟.
- Предсуавуваое на
пвпгпдищнипу
дпбиуник на
наградауа „Браќа
Миладинпвци‟.
Кплаж на песни пд исуакнауи
Македпнски ппеуи.
Прпмпција на збирка

18 јануари 2021
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Нпември 2020.

7. Пдбележуваое на
гпдищнинауа пд
радаоеуп на Ацп
Щпппв.
Декември 2020.

ппезија, на млад ппеу.
Акп ппеупу живее надвпр пд
Щуип, да се ппдмирау
пауниуе урпшпци и кпкуел
или вешера.
Шиуаое на ппезијауа на
Щпппв пд најдпбриуе
рециуаупри пд пснпвниуе
ушилищуа пд Щуип и псвру за
живпупу на Щпппв, на прпф.
др. Блаже Киуанпв.

Предлпг прпграма пд визуелните уметнпсти за 2021г
Настан
Ппис
1. Камп за ликпвни
уаленуи

Прпмпција на млади
ликпвни уаленуи .

2. Ури излпжби на
уаленуирани ликпвни
амауери
3. Фесуивал на
визуелнауа умеунпсу
сп вградена
уехнплпгија

Прпмпција на млад ликпвни
уаленуи .

4. Муралнп
есуеуезираое на
надвпрещнауа
фасада на Дпмпу на
млади и леунауа
уераса .
5. Скулпуурсувп

Број 1

Стр. 43

Бучет

Идејауа за пвпј вид на насуан
е да ухнплпгијауа и
умеунпсуа бидау еднп какп
фпрма на изразуваое и
ппсуавуваое на нпви
умеунишки изразувашки
елеменуи
Насуанпу ке се пдржува ури
вешери.
Пдбрани млади умеуници ќе
и се дпвери дел пд
надвпрещен зид за муралнп
разубавуваое.
Израбпука на скулпуури
преку ре уппуреба на веќе
ппсупешки неппуребни
мауерија а сп цел да се
дпбие умеунишка вреднпсу и
ппдигне свесуа за
реуппуреба на
неуппуребнпсуа какп
уппуребна вреднпсу.

Вкупнп пптребни средства за реализираое на предлпг прпграмата изнесува сп вклушенп ШКЛ
:1.200.000,00 ден
ИНФРАСТРУКТУРА,ИНВЕСТИЦИИ ВП ДПМПТ НА МЛАДИ ПРЕКУ СЛЕДЕОЕ НА
ИЗРАБПТЕНА ЧЕТРИГПДИШНА СТРАТЕГИЈА ЗА ВРАЌАОЕ НА ИНСТИТУЦИЈАТА НА ТЕМЕЛ КПЈ ЌЕ
БИДЕ ГПРДПСТ НА СЕКПЈ ЕДЕН ГРАДАНИН ВП ШТИП И МАКЕДПНИЈА
Спздаваое на услпви за бпгат, квалитетен и разнпвиден културен живпт

Стр. 44
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 Внатрещнп уредуваое на – дизајн на ентериер
Вп уекпу на 2021 гпдина ПФК ,, Дпм на млади,, - Щуип ќе реализира прпеку за
рекпнсурукција на псуапкпу пд внаурещнипу дел на пваа усуанпва. Именп, ќе се рекпнсуруира
пнпј дел кпј не беще предвиден сп прпекупу за рекпнсурукција преухпднп а суанува збпр за
енуериернп и ексуериернп уредуваое на малауа сала . Целуа е да пвпзмпжи сиуе градани на
Ппщуна Щуип да гп дпживуваау Дпм на млади какп пријаунп месуп пд мнпщува на кулуурна
ппнуда.
Наменауа на малауа сала ќе се кприсуи за пдржуваое на кпнцеруи, перфпрманси,
кулуурни насуани и сл.


Надвпрещнп уредуваое – дизајн на екстериер

Вп уекпу на 2021 гпдина ПФ Дпм на млади –Щуип вп спрабпука сп јавниуе преупријауија,
бизнис секупрпу, НВП и Ппщуина Щуип ќе се пбиде да ја дпзакружи рекпнсурукцииајауа на
надвпрещнауа уераса сп ппплпшуваое пд бекауан за да се спздаде урбана средина за
креауивен развпј на мадиуе.
За реализација на ваквипу ппфау е предвиденп:
 Фредуваое на севкупнипу надвпрещен прпсупр вп склпп на Дпм на млади;
 Муралнп разубавуваое на фасадауа пд сурана на млади дпкажани умеуници
на Дпм на млади.

Инвестиципни зафати за пптребите за нпрмалнп фунципнираое на
Дпмпт на млади вп Штип за 2021

Списпк за набавка на технишка ппрема
Тип на ппрема

1. Ппрема за пзвушуваое
Пптребни средства

ЧЛР (микрпфпнски) кабли – 5меури – 10
паршиоа
Пверхед Кпндензаупрски микрпфпни – 2
паршиоа
Тамаха РМС 400 – Акуивни звушни кууии –
6 паршиоа
Микрпфпнски суалки – 2 паршиоа

Тип на ппрема

2. Ппрема за псветлуваое

ДМЧ кабли за кпнекција на ппремауа за
псвеулуваое – 3меури – 5 паршиоа, 5
меури 5 паршиоа.
Дигиуална кпнзпла за регулираое на
псвеулуваоеуп
Бели лед сценски свеула сп ДМЧ
кпнекција
Тип на ппрема

3. Кпмпјутерска ппрема

18 јануари 2021
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Каруица за пнлајн суриминг сп влез за
минимум две камери и суереп аудип
влез
ХД Камера за снимаое на насуаниуе и
пнлине суриминг
Мащина за принуаое, скенираое и
кппираое.

4. Капитални инвестиции за ПУК ДПм на млади - Штип
Електрика за 2021
Тип на ппрема (инвестиција)
Пптребни средства
Фбпдна сијалица (50 брпја)
Халпгена сијалица – за рефлекуприуе (15
брпја)
Щуекпви мпнпфазни (30 брпја)
Прекинуваши (15 брпја)
Непнки 120цм (20 брпја)
100о Впдппуппрен рефлекупр за фпнуана (2
брпја)
Впдпвпд

Тип на ппрема (инвестиција)

-Санација на дпвпд и пдвпд на впда вп
щанкпвиуе вп внаурещнипу дел на дпм
на млади
-Санација на дпвпд и пдвпд на впда на
щанк на леунауа уераса
-Лавабп за щанк 3 паршиоа
-Шещми за щанкпви – 3 паршиоа
Грееое и разладуваое

-Радијаупри сп цевки за мала сала - 5
паршиоа
-Клима уред инверуер за мала сала 5,5ко
х2 паршиоа

Алати

-Мердевен 1 х 4м,
-Скеле ппдвижнп за месуеое на расвеуа на
леуна уераса,
-Щурафцигери сеу
-Имбуси сеу
-Клещуи : впдпвпдна за лекурика и за жици
- Фсисуваш за впденп и сувп шисуеое
-Хуз ппрема за уехнишка служба
-Бургии сеу за дупшеое
-Апарау за заваруваое
-Камени сешила за брусалица
-Меурп х2 пд 5м и 10м

Пптребни средства

Стр. 45
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Градежни зафати
Рекпнсурукција на двпрна ппврщина пп
идејнп рещение прпеку 2021г
Фредуваое на предна двпрна ппврщина и
ппсуавуваое на сисуеми за нпвпднуваое и
спбираое на дпждпвница, мпнуираое на
урбана ппрема ,хпруикулуурнп уредуваое и
предвиденп пдржуваое, нпв паркинг за
ппуребиуе на дпмпу.
Замена на суранишни керамиди на цел пбјеку
Пгради за двпр, защуиуни пгради на прпзпри
и замена на дпураени врауи вп пбјекупу .
Замена на суари дрвени прпзпрци пд
канцеларии сп ПВЦ (6 брпја)
Ппдни плпшки 100 меури квадрауни
Лепак за лепеое плпшки (50 вреки)
Ппуппрен тид, ппзади Дпм на млади 15
меури / 6 меури.
Вкупнп за сите ставки
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DOM NA MLADI [tip
PRILOG 6
OP[TINA [TIP
PLATA ZA 12 MESECI 2021 so zgolemena plata na direktor,razlika na plata za direktor oktomvri I noemvri I dve novi
vrabotuvawa GODINA
Razdel
RKB
Smetka
Programa
podstavka
Iznos
zabele{ka
1
2
3
4
5
6
7
77401
10251
90319
K2
401130
2.882.052 neto plata
77401
10251
90319
K2
401310
221.578 personalen danok
vkupno 401
77401
77401
77401
77401

10251
10251
10251
10251

90319
90319
90319
90319

K2
K2
K2
K2

402110
402210
402220
402310

3.103.630
810.358
323.288
21.558
51.728

vkupno 402

1.206.932

se vkupno

4.310.562

pridones za PIO
pridones za zdravstvo
doplonitelno zdravstvo
pridones za vrabotuvawe

Platata ja kontroliral
dostavena do Ministerstvo za kultura na ___________2020
Odobril
Gradona~alnik na op{tina
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PRILOG 6
OP[TINA [TIP

DOM NA MLADI Шtip

PLATA ZA 12 MESECI 2021 GODINA
Razdel RKB
Smetka Programa podstavka
Iznos
1
2
3
4
5
77401 10251 90319
K2
401130
77401 10251 90319
K2
401310
vkupno 401
77401
77401
77401
77401

10251
10251
10251
10251

90319
90319
90319
90319

K2
K2
K2
K2

77401 10251

90319

K2

77401 10251
77401 10251

90319
90319

K2
К2

77401 10251

90319

K2

77401 10251

90319

K2

402110
402210
402220
402310
vkupno 402
se vkupno
464.990
se vkupno
421.110
421.290
se vkupno 421
425.990
se vkupno
480.190
se vkupno 480
se vkupno

18 јануари 2021

2021

zabele{ka
6

7
2.882.052 neto plata
221.578 personalen danok
3.103.630
810.358
323.288
21.558
51.728
1.206.932
4.310.562
15.000
15.000
45.903
50.000
95.903
85.000
85.000
200.000
200.000
4.706.465

Platata ja kontroliral
dostavena do Ministerstvo za kultura na ___________2021
Odobril
Gradonacalnik na opstina

pridones za PIO
pridones za zdravstvo
doplonitelno zdravstvo
pridones za vrabotuvawe

drugi transferi
електрична енергија
Други материјали за греење
Договорни услуги
kupuvanje druga oprema
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ПЛАНИРАНИ РАСХПДИ ПП КВАРТАЛИ И МЕСЕЦИ ЗА 2021 ГПД.
ДПМ НА МЛАДИ - ШТИП , СМЕТКА 603

ВТПР
КВАР
ТАЛ

ПРВ КВАРТАЛ

ДЕЈНПСТ
СУРФЈА
УЕЛЕФПН
ДРФГИ МАУЕРИЈАЛИ ЗА ГРЕЕОЕ
ВПДА
ВКУПНП 421
КАНЦЕЛАРИСКИ МАУЕРИЈАЛИ
СПИСАНИЈА ВЕСНИЦИ И ДР ИЗДАНИЈА
СРЕДСУВА ЗА ПДРЖФВАОЕ НА ХИГИЕНА
МАУЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПППРАВКИ
ВКУПНП 423

ПЛАНИРАНИ РАСХПДИ
ШИФРА
ПРВ МЕСЕЦ
421 110 K2
50.000,00 ден.
421 320 K2
1.000,00 ден.
421 290 К2
40.000,00 ден.
421 120 K2
70.000,00 ден.

ВУПР МЕСЕЦ
20.000,00 ден.
1.000,00 ден.

УРЕУИ МЕСЕЦ
20.000,00 ден.
1.000,00 ден.

7.000,00 ден.

6.000,00 ден.

ВКФПНП
90.000,00 ден.
3.000,00 ден.
40.000,00 ден.
83.000,00 ден.
216,000.00 ден

423 110 К2
423 110 К2
423 710 К2
423 720 К2

10,000.00 ден
2,000.00 ден
40,000.00 ден
45,000.00 ден

10,000.00 ден
2,000.00 ден
40,000.00 ден
45,000.00 ден
97,000.00 ден

ПСИГФРФВАОЕ НЕДВИЖНПСУИ И ПРАВА
ПРАВНИ ФСЛФГИ
ДПГПВПРНИ ФСЛФГИ
ИЗНАЈМФВАОЕ
ФСЛФГИ ПЕШАУЕОЕ ИЗДАВАОЕ КППИРАОЕ
ВКУПНП 425

425 250 К2
425 310 К2
425990 К2
425190 К2
425920 К2

15,000.00 ден
20,000.00 ден
10.000,00 ден
43.000,00 ден
20.000,00 ден

15.000,00 ден.
20.000,00 ден.
10.000,00 ден
50.000,00 ден
20.000,00 ден
115.000,00 ден.

ДРФГИ ППЕРАУИВНИ РАСХПДИ
ПБЈАВФВАОЕ НА ПГЛАС
РАСХПДИ ЗА РЕПРЕЗЕНУАЦИЈА
ВКУПНП 426

426 990 K2
426410 К2
426210 К2

30.000,00 ден.
10.000,00 ден.
30.000,00 ден.

ВКУПНП
СУРФЈА
УЕЛЕФПН

421 110 K2
421 320 K2

10.000,00 ден.
1.000,00 ден.

4.000,00 ден

3.000,00 ден

30.000,00 ден.
10.000,00 ден.
30.000,00 ден.
70.000,00 ден.
10.000,00 ден.
1.000,00 ден.

10.000,00 ден.
1.000,00 ден.

498,000.00 ден
30.000,00 ден.
3.000,00 ден.
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ВПДА
ВКУПНП 421
ДПГПВПРНИ ФСЛФГИ
ИЗНАЈМФВАОЕ
ВКУПНП 425

ДРФГИ ППЕРАУИВНИ РАСХПДИ
РАСХПДИ РЕПРЕЗЕНУАЦИЈА
ВКУПНП 426
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421 120 K2

6.000,00 ден.

6.000,00 ден.

6.000,00 ден.

425990 К2
425190 К2

30.000,00 ден
3.000,00 ден

3.000,00 ден

3.000,00 ден

426 990 K2
426210 К2

4.500,00 ден.
5.000,00 ден.

4.500,00 ден.

4.000,00 ден.

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ

ТРЕТИ КВАРТАЛ

ВКУПНП
СУРФЈА
УЕЛЕФПН
ВПДА
ВКУПНП 421
ДПГПВПРНИ ФСЛФГИ
ИЗНАЈМФВАОЕ
ВКУПНП 425
ДРУГИ ППЕРАТИВНИ РАСХПДИ
РАСХПД ПД РЕПРЕЗЕНУАЦИЈА
ВКУПНП 426
ВКУПНП
СУРФЈА
УЕЛЕФПН
ВПДА
ВКУПНП 421
ДПГПВПРНИ ФСЛФГИ
ИЗНАЈМФВАОЕ
ВКУПНП 425

18.000,00 ден.
51.000,00 ден.
30.000,00 ден
9.000,00 ден
39.000,00 ден.
13.000,00 ден.
5.000,00 ден.
18.000,00 ден.
108.000,00 ден.

421 110 K2
421 320 K2
421 120 K2

10.000,00 ден.
1.000,00 ден.
6.000,00 ден.

10.000,00 ден.
1.000,00 ден.
6.000,00 ден.

10.000,00 ден.
2.000,00 ден.
6.000,00 ден.

425990 К2
425190 К2

40,000.00 ден
2000

2000

2000

426 990 K2
426210 К2

4500
10000

4500

4000

421 110 K2
421 320 K2
421 120 K2

10.000,00 ден.
1.000,00 ден.
6.000,00 ден.

20.000,00 ден.
1.000,00 ден.
6.000,00 ден.

10.000,00 ден.
1.000,00 ден.
6.000,00 ден.

425990 К2
425190 К2

40,000.00 ден
2,000.00 ден

2,000.00 ден

2,000.00 ден

30.000,00 ден.
4.000,00 ден.
18.000,00 ден.
52.000,00 ден.
40.000,00 ден
6.000,00 ден
46.000,00 ден.
13.000,00 ден.
10,000.00 ден
23.000,00
121,000.00 ден
40.000,00 ден.
3.000,00 ден.
18.000,00 ден.
62,000.00 ден
40.000,00 ден
6.000,00 ден
46,000.00 ден
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ДРУГИ ППЕРАТИВНИ РАСХПДИ
426 990 K2
РАСХПДИ ПД РЕПРЕЗЕНУАЦИЈА
426210 К2
ВКФПНП
ВКУПНП
ВКУПНП РАСХПДИ ЗА ЧЕТИРИ КВАРТАЛИ
СУРФЈА
УЕЛЕФПН
ВПДА
Мауеријали за грееое
ВКУПНП 423
КАНЦЕЛАРИСКИ МАУЕРИЈАЛИ
СПИСАНИЈА ВЕСНИЦИ И ДР ИЗДАНИЈА
СРЕДСУВА ЗА ПДРЖФВАОЕ НА ХИГИЕНА
МАУЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПППРАВКИ
ВКУПНП 425
ПСИГФРФВАОЕ НЕДВИЖНПСУИ И ПРАВА
ПРАВНИ ФСЛФГИ
ДПГПВПРНИ ФСЛФГИ
ИЗНАЈМФВАОЕ НА ППРЕМА
ФСЛФГИ КППИРАОЕ И ПЕШАУЕОЕ
ВКУПНП 426
ДРФГИ ППЕРАУИВНИ РАСХПДИ
ПБЈАВФВАОЕ НА ПГЛАС
РАСХПДИ ПД ПРЕЗЕНУАЦИЈА
ВКУПНП

421 110 K2
421 320 K2
421 120 K2
421 290 К2
423 110 К2
423 110 К2
423 710 К2
423 720 К2
425 250 К2
425 310 К2
425990 К2
425190 К2
425920 К2
426 990 K2
426410 К2
426210 К2

5,000.00 ден
10,000.00 ден

Број 1
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5.000,00 ден.
10,000.00 ден.
15,000.00 ден
123,000.00 ден
850.000,00
380.000,00 ден.
190.000,00 ден.
13.000,00 ден.
137.000,00 ден.
40.000,00 ден.
98.000,00 ден.
10,000.00 ден
2,000.00 ден
40,000.00 ден
45,000.00 ден
246.000,00 ден.
15.000,00 ден.
20.000,00 ден.
120.000,00 ден.
71.000,00 ден.
20.000,00 ден.
126.000,00 ден.
61.000,00 ден.
10.000,00 ден.
55.000,00 ден.
850.000,00 ден.

ПФК Дпм на млади Щуип
Дирекупр
Гпран Урајкпв, с. р.

Стр. 52
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ПЛАНИРАНИ СППСТВЕНИ ПРИХПДИ ПП КВАРТАЛИ И МЕСЕЦИ 2021г ДПМ НА МЛАДИ - ШТИП , К 2 - МУЗИЧКП СЦЕНСКА ДЕЈНПСТ

ПРВ КВАРТАЛ

кваруали

ПЛАНИРАНИ ПРИХПДИ
ДЕЈНПСТ

ШИФРА

ВЛЕЗНИЦИ

723 412 K2

ИЗНАЈМФВАОЕ ППРЕМА

723 913 K2

0,00

ШЛЕНАРИНИ

723 411 К2

0,00

БИФЕ

723 511 K2

60000,00

10000,00

ВТПР МЕСЕЦ
60000,00

10000,00

ТРЕТИ МЕСЕЦ
60000,00

10000,00

ВКУПНП 723
СППНЗПРИ

180.000,00

30.000,00
0,00

ВКУПНП 725

0,00
721 319 К2

70000,00

40000,00

40000,00

150.000,00

ВКУПНП 721

150.000,00

ВКУПНП

360.000,00

ВЛЕЗНИЦИ

723 412 K2

ИЗНАЈМФВАОЕ ППРЕМА

723 913 K2

0,00

ШЛЕНАРИНИ

723 411 К2

0,00

БИФЕ

723 511 K2

80000,00

10000,00

70000,00

10000,00

40000,00

10000,00

ВКУПНП 723
СППНЗПРИ

190.000,00

30.000,00
220.000,00

725 939 K2

0,00

ВКУПНП 725
ПРИХПДИ ПД ИМПУ

0,00
721 319 К2

50000,00

50000,00

50000,00

ВКУПНП 721

150.000,00
150.000,00

ВКУПНП
ТРЕТ КВАРТАЛ

ВКУПНП

210.000,00
725 939 K2

ПРИХПДИ ПД ИМПУ

ВТПР КВАРТАЛ

ПРВ МЕСЕЦ

370.000,00

ВЛЕЗНИЦИ

723 412 K2

ИЗНАЈМФВАОЕ ППРЕМА

723 913 K2

0,00

ШЛЕНАРИНИ

723 411 К2

0,00

БИФЕ

723 511 K2
ВКУПНП 723

50000,00

10000,00

50000,00

20000,00

50000,00

20000,00

150.000,00

50.000,00
200.000,00

18 јануари 2021

СППНЗПРИ
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725 939 K2

0,00

ВКУПНП 725

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ

ПРИХПДИ ПД ИМПУ

0,00
721 319 К2

35000,00

35000,00

35000,00

105.000,00

ВКУПНП 721

105.000,00

ВКУПНП

305.000,00

ВЛЕЗНИЦИ

723 412 K2

ИЗНАЈМФВАОЕ ППРЕМА

723 913 K2

ШЛЕНАРИНИ

723 411 К2

БИФЕ

723 511 K2

50000,00

50000,00

50000,00

0,00
20000,00
20000,00

20000,00

20000,00

ВКУПНП 723
СППНЗПРИ

150.000,00
20.000,00
60.000,00
230.000,00

725 939 K2

0,00

ВКФПНП 725

0,00

Урансфер пд другп нивп на власу

741111 к2

201000,00

201.000,00

урансфер пд бучеу пд РСМ

741112 к2

100000,00

100.000,00

вкупнп 741
ПРИХПДИ ПД ИМПУ

301.000,00
721 319 К2

30000,00

30000,00

30000,00

90.000,00

ВКУПНП 721

90.000,00

ВКУПНП

621.000,00

ВКУПНП ЗА ЧЕТИРИ КВАРТАЛИ

1.656.000,00

ВКУПНП ПРИХПДИ ЗА 2021 ГПДИНА

ВКУПНП 2020
ГПДИНА

ВКФПНП
ДЕЈНПСТ

ПЛАНИРАНИ ПРИХПДИ ЗА 2017
ПРВ
ВТПР
ШИФРА
КВАРТАЛ
КВАРТАЛ

ВЛЕЗНИЦИ

723 412 K2

ШЛЕНАРИНИ

723 411 К2

БИФЕ

723 511 K2
ВКУПНП 723

СППНЗПРИ

167500,00
42.500,00

167500,00
42.500,00

ТРЕТИ
КВАРТАЛ
167500,00
42.500,00

ЧЕТВРТИ
КВАРТАЛ

ВКУПНП

167500,00

670.000,00

20000,00

20.000,00

42.500,00

170.000,00
860.000,00

725 939 K2

0,00

Стр. 54
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ВКУПНП 725

ПРИХПДИ ПД ИМПУ

0,00
721 319 К2

116250,00

126250,00

126250,00

126250,00

ВКУПНП 721

495.000,00
495.000,00

Трансфер пд другп нивп на власт

741111 к2

201000,00

201.000,00

трансфер пд бучет пд РСМ

741112 к2

100000,00

100.000,00

ВКФПНП 741
ВКУПНП ЗА 2021

1.656.000,00

ПЛАНИРАНИ СППСТВЕНИ РАСХПДИ ПП КВАРТАЛИ И МЕСЕЦИ ЗА 2021 ГПД.
ДПМ НА МЛАДИ - ШТИП , К 2 - МУЗИЧКП СЦЕНСКА ДЕЈНПСТ
,
ПЛАНИРАНИ РАСХПДИ
ДЕЈНПСТ

ШИФРА

СУРФЈА

421 110 K2

УЕЛЕФПН

421 320 K2

ДРФГИ МАУЕРИЈАЛИ ЗА ГРЕЕОЕ

421 290 К2

ВПДА

421 120 K2

ПРВ МЕСЕЦ

ВТПР МЕСЕЦ

ТРЕТИ МЕСЕЦ

0,00
1000,00

1.000,00
0,00

1000,00

1000,00

1000,00

ВКУПНП 421
ПРВ КВАРТАЛ

ВКУПНП

3.000,00
4.000,00

ДРФГИ ППЕРАУИВНИ РАСХПДИ

426 990 K2

12500,00

12500,00

12500,00

37.500,00

ПБЈАВФВАОЕ НА ПГЛАС

426 410 K2

4000,00

4000,00

4000,00

12.000,00

ВКУПНП 426

49.500,00

ДРФГА ППРЕМА И
ППРЕМА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ НАМЕНИ

425 190 К2

9.500,00

9.500,00

9.500,00

28.500,00

РАСХПДИ ЗА РЕПРЕЗЕНУАЦИЈА

426 210 К2

6.000,00

6.000,00

6.000,00

18.000,00

ДРФГИ ДПГПВПРНИ
ФСЛФГИ ЗА КППИРАОЕ,
ПЕШАУЕОЕ И ИЗДАВАОЕ

425 990 K2

60000,00

60000,00

60000,00

180.000,00

425 920 К2

5000,00

5000,00

5000,00

15.000,00

ВКУПНП 425
ПАУНИ РАСХПДИ

241.500,00
420 120 К2

3000,00

3000,00

3000,00

9.000,00
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ВКУПНП 420

Стр. 55
9.000,00

други мауеријали
АЛАУ ЗА ПДРЖФВАОЕ НА ППРЕМА,
СИУЕН ИНВЕНУАР

423 990 К2

5000,00

5000,00

5000,00

15.000,00

423 720 К2

6000,00

6000,00

6000,00

18.000,00

ушилищни мауеријали

423 620 К2

3000,00

3.000,00

ВКУПНП 423
РЕКПНСУРФКЦИЈА НА ДЕЛПВНИ ПБЈЕКУИ

36.000,00
481 230 К2

4000,00

40000,00

4000,00

ВКУПНП 481
КФПФВАОЕ НА ДРФГА ППРЕМА

48000,00
480 190 К2

0,00

ВКУПНП 480
КФПФВАОЕ НА ДРФГ МЕБЕЛ

0,00
483 190 К2

0,00

ВКУПНП 483
КАНЦЕЛАРИСКИ МАУЕРИЈАЛИ

0,00
423 620 К2

3000,00

3.000,00

ВКУПНП 423

3.000,00

ВКУПНП

391.000,00

СУРФЈА

421 110 K2

УЕЛЕФПН

421 320 K2

0,00

ДРФГИ МАУЕРИЈАЛИ ЗА ГРЕЕОЕ

421 290 К2

0,00

ВПДА

421 120 K2

0,00

1000,00

1.000,00

ВКУПНП 421
ВТПР КВАРТАЛ

48.000,00

1.000,00

ДРФГИ ППЕРАУИВНИ РАСХПДИ

426 990 K2

12500,00

12500,00

12500,00

37.500,00

ПБЈАВФВАОЕ НА ПГЛАС

426 410 K2

4000,00

4000,00

4000,00

12.000,00

ВКУПНП 426

49.500,00

ДРФГА ППРЕМА И
ППРЕМА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ НАМЕНИ

425 190 К2

9.500,00

9.500,00

9.500,00

28.500,00

РАСХПДИ ЗА РЕПРЕЗЕНУАЦИЈА

426 210 К2

6.000,00

6.000,00

6.000,00

18.000,00

ДРФГИ ДПГПВПРНИ
ФСЛФГИ ЗА КППИРАОЕ,
ПЕШАУЕОЕ И ИЗДАВАОЕ

425 990 K2

70000,00

70000,00

70000,00

210.000,00

425 920 К2

4200,00

4200,00

4200,00

12.600,00

ВКУПНП 425

269.100,00

ПАУНИ РАСХПДИ
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420 120 К2
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3000,00

3000,00

3000,00

ВКУПНП 420
други мауеријали
АЛАУ ЗА ПДРЖФВАОЕ НА ППРЕМА,
СИУЕН ИНВЕНУАР

423 990 К2

5000,00

5000,00

5000,00

15.000,00

423 720 К2

6000,00

6000,00

6000,00

18.000,00

ВКУПНП 423
РЕКПНСУРФКЦИЈА НА ДЕЛПВНИ ПБЈЕКУИ

33.000,00
481 230 К2

4000,00

4000,00

4000,00

ВКУПНП 481
КФПФВАОЕ НА ДРФГА ППРЕМА

480 190 К2

0,00
0,00

483 190 К2

0,00

ВКУПНП 483
КАНЦЕЛАРИСКИ МАУЕРИЈАЛИ

0,00
423 620 К2

3000,00

3.000,00

ВКУПНП 423

3.000,00

ВКУПНП

376.600,00

СУРФЈА

421 110 K2

0,00

УЕЛЕФПН

421 320 K2

0,00

ДРФГИ МАУЕРИЈАЛИ ЗА ГРЕЕОЕ

421 290 К2
421 120
K2

0,00

ВПДА
ТРЕТИ КВАРТАЛ

12.000,00
12.000,00

ВКУПНП 480
КФПФВАОЕ НА ДРФГ МЕБЕЛ

9.000,00
9.000,00

0,00

ВКУПНП 421

0,00

ДРФГИ ППЕРАУИВНИ РАСХПДИ

426 990 K2

12500,00

12500,00

12500,00

37.500,00

ПБЈАВФВАОЕ НА ПГЛАС

426 410 K2

4000,00

4000,00

4000,00

12.000,00

ВКУПНП 426

49.500,00

ДРФГА ППРЕМА И
ППРЕМА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ НАМЕНИ

425 190 К2

9.500,00

9.500,00

9.500,00

28.500,00

РАСХПДИ ЗА РЕПРЕЗЕНУАЦИЈА

426 210 К2

6.000,00

6.000,00

6.000,00

18.000,00

ДРФГИ ДПГПВПРНИ
ФСЛФГИ ЗА КППИРАОЕ,
ПЕШАУЕОЕ И ИЗДАВАОЕ

425 990 K2

70000,00

70000,00

70000,00

210.000,00

425 920 К2

4200,00

4200,00

4200,00

12.600,00

ВКУПНП 425

269.100,00

ПАУНИ РАСХПДИ
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420 120 К2

Број 1
3000,00

3000,00
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3000,00

ВКУПНП 420
други мауеријали
АЛАУ ЗА ПДРЖФВАОЕ НА ППРЕМА,
СИУЕН ИНВЕНУАР

423990 К2

5000,00

5000,00

5000,00

15.000,00

423 720 К2

6000,00

6000,00

6000,00

18.000,00

ВКУПНП 423
РЕКПНСУРФКЦИЈА НА ДЕЛПВНИ ПБЈЕКУИ

33.000,00
481 230 К2

4000,00

4000,00

4000,00

ВКУПНП 481
КФПФВАОЕ НА ДРФГА ППРЕМА

480 190 К2

20.000,00

20.000,00

10.000,00

0,00

ВКУПНП 483

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ

50.000,00
50.000,00

483 190 К2

КАНЦЕЛАРИСКИ МАУЕРИЈАЛИ

12.000,00
12.000,00

ВКУПНП 480
КФПФВАОЕ НА ДРФГ МЕБЕЛ

9.000,00
9.000,00

0,00
423 620 К2

3000,00

3.000,00

ВКУПНП 423

3.000,00

ВКУПНП

425.600,00

СУРФЈА

421 110 K2

0,00

УЕЛЕФПН

421 320 K2

0,00

ДРФГИ МАУЕРИЈАЛИ ЗА ГРЕЕОЕ

421 290 К2

0,00

ВПДА

421 120 K2

0,00

ВКУПНП 421

0,00

ДРФГИ ППЕРАУИВНИ РАСХПДИ

426 990 K2

12500,00

12500,00

12500,00

37.500,00

ПБЈАВФВАОЕ НА ПГЛАС

426 410 K2

4000,00

4000,00

4000,00

12.000,00

ВКУПНП 426
ДРФГА ППРЕМА И
ППРЕМА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ НАМЕНИ

425 190 К2

9.500,00

9.500,00

9.500,00

28.500,00

РАСХПДИ ЗА РЕПРЕЗЕНУАЦИЈА

426 210 К2

6.000,00

6.000,00

6.000,00

18.000,00

ДРФГИ ДПГПВПРНИ
ФСЛФГИ ЗА КППИРАОЕ,
ПЕШАУЕОЕ И ИЗДАВАОЕ

425 990 K2

70000,00

70000,00

70000,00

210.000,00

425 920 К2

10400,00

4200,00

4200,00

18.800,00

ВКУПНП 425

49.500,00

275.300,00

ПАУНИ РАСХПДИ
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3000,00

3000,00

3000,00

ВКУПНП 420

9.000,00
9.000,00

СРЕДСУВА ЗА ПДРЖФВАОЕ НА ХИГИЕНА
АЛАУ ЗА ПДРЖФВАОЕ НА ППРЕМА, СИУЕН
ИНВЕНУАР

423 710 К2

6000,00

6000,00

6000,00

18.000,00

423 720 К2

6000,00

6000,00

6000,00

18.000,00

ушилищни мауеријали

423 620 к2

3000,00

Други мауријали

423 990 К2

5000,00

3.000,00
5000,00

5000,00

ВКУПНП 423
РЕКПНСУРФКЦИЈА НА ДЕЛПВНИ ПБЈЕКУИ

54.000,00
481 230 К2

4000,00

4000,00

4000,00

ВКУПНП 481
КФПФВАОЕ НА ДРФГА ППРЕМА

480 190 К2

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00
60.000,00

483 190 К2

0,00

ВКУПНП 483
КНАЦЕЛАРИСКИ МАУЕРИЈАЛИ

12.000,00
12.000,00

ВКУПНП 480
КФПФВАОЕ НА ДРФГ МЕБЕЛ

15.000,00

0,00
423 620 К2

3000,00

3.000,00

ВКУПНП 423

3.000,00

ВКУПНП

462.800,00

ВКУПНП ЗА ЧЕТИРИ КВАРТАЛИ

1.656.000,00

ВКУПНП 2020
ГПДИНА

ВКУПНП РАСХПДИ 2021 ГПДИНА
ДЕЈНПСТ

ШИФРА

СУРФЈА

421 110 K2

УЕЛЕФПН

421 320 K2

ДРФГИ МАУЕРИЈАЛИ ЗА ГРЕЕОЕ

421 290 К2

ВПДА

421 120 K2
ВКУПНП 421

ПРВ
КВАРТАЛ

ВТПР
КВАРТАЛ
1000,00

1000,00

ТРЕТИ
КВАРТАЛ

ЧЕТВРТИ
КВАРТАЛ

ВКУПНП
1.000,00
1.000,00
0,00

3000,00

3.000,00
5.000,00
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Други пперауивни расхпди
ПБЈАВФВАОЕ НА ПГЛАС
РАСХПДИ ЗА РЕПРЕЗЕНУАЦИЈА

426 990 K2
426 410 K2
426 210 К2

37500,00
12000,00
18.000,00

37500,00
12000,00
18.000,00

67500,00
425 190 К2
425 990 K2

ПАУНИ РАСХПДИ

ВКУПНП 425

ВКУПНП 420
СРЕДСУВА ЗА ПДРЖФВАОЕ НА ХИГИЕНА
КАНЦЕЛАРИСКИ МАУЕРИЈАЛИ
АЛАУ ЗА ПДРЖФВАОЕ НА ППРЕМА,
СИУЕН ИНВЕНУАР
ДРФГИ МАУЕРИЈАЛИ
ушилищни мауеријали

Стр. 59

37500,00
12000,00
18.000,00

37500,00
12000,00
18.000,00

150.000,00
48.000,00
72.000,00

67500,00

67500,00

67500,00

270.000,00

28.500,00
180000,00

28.500,00
210000,00

28.500,00
210000,00

28.500,00
210000,00

114.000,00
810.000,00

425 920 К2

15000,00

12600,00

12600,00

18800,00

59.000,00

420 120 К2

223500,00
9000,00

251100,00
9000,00

251100,00
9000,00

257300,00
9000,00

983.000,00
36.000,00

18000,00
3000,00

36.000,00
18.000,00
12.000,00

ВКУПНП 426
ДРФГА ППРЕМА И
ППРЕМА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ НАМЕНИ
ДРФГИ ДПГПВПРНИ
ФСЛФГИ ЗА КППИРАОЕ,
ПЕШАУЕОЕ И ИЗДАВАОЕ

Број 1

423 710 К2
423 110 К2

3000,00

3000,00

3000,00

423 720 К2
423 990 К2
423 620 К2

18000,00
15000,00
3000,00

18000,00
15000,00
3000,00

18000,00
15000,00
3000,00

18000,00
15000,00

ВКУПНП 423
РЕКПНСУРФКЦИЈА НА ДЕЛПВНИ ПБЈЕКУИ

481 230 К2

48000,00

12000,00

12000,00

12000,00

ВКУПНП 481
КФПФВАОЕ НА ДРФГА ППРЕМА
КФПФВАОЕ НА ДРФГ МЕБЕЛ

483 290 К2
483 190 К2

50.000,00

60.000,00

72.000,00
60.000,00
6.000,00
168.000,00
84.000,00
84.000,00
110.000,00
0,00

ВКУПНП 483

110.000,00

ВКУПНП

1.656.000,00

ППШТИНСКА УСТАНПВА ЗА
КУЛТУРА ДПМ НА МЛАДИ ШТИП
ДИРЕКТПР
Гпран Трајкпв, с. р.
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23.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА КФЛУФРА
НА ППЩУИНА ЩУИП ЗА 2021 ГПДИНА
I
Се пбјавува Прпграмауа за кулуура на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 09-329/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.

24.
Врз пснпва на шлен 7 пд Закпнпу за кулуура („Службен весник на РМ” брпј
31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14,
06/15, 154/15, 39/16 и 11/18), шлен 36 суав 1 упшка 15 пд Закпнпу за лпкална
сампуправа („Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 21 суав 1 упшка 11 пд
Суаууупу на Ппщуина Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03,
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Щуип на
седницауа пдржана на 18 јануари 2021 гпдина, дпнесе
ПРПГРАМА
ЗА КФЛУФРА НА ППЩУИНА ЩУИП
ЗА 2021 ГПДИНА
Сп пвпј мауишен дпкумену-прпграма за кулуура, Ппщуина Щуип, какп
лпкална сампуправа, гп псуварува свпеуп правп и надлежнпсу дадени сп Закпнпу
за кулуура и сп Закпнпу за лпкална сампуправа за ппддрщка, за прганизираое и
реализација на спдржини и манифесуации пд кулуурауа кпи се пд инуерес на
лпкалнауа заедница. Прпграмауа е вп функција на ппдпбрп планираое и
псуваруваое на лпкалнипу инуерес вп кулуурауа за 2021 гпдина вп смисла на
инсуиууципнална и финансиска ппддрщка на кулуурни усуанпви и прпекуи,
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негуваое на фплклпрпу и пбишаиуе, прганизираое на кулуурни манифесуации и
ппууикнуваое на разнпвидни фпрми на увпрещувп.
Прпграмауа ги ппределува сурауещкиуе приприуеуи на Лпкалнауа
сампуправа преку ппддрщка вп сиуе пблици на псуваруваоеуп на кулуурауа на
лпкалнп нивп и исуауа е димензипнирана спгласнп акууелнауа спсупјба ппврзана
сп пандемијауа, пднпснп сп ппшиууваое на прпупкплиуе на Владауа на
Република Северна Македпнија вп време на пандемија пд Кпвид-19.
Спдржиниуе ќе се прилагпдуваау кпн мпменуалниуе акууелни спсупјби и
прпупкпли на нивп на држава.
Преку Прпграмауа ќе се суремиме да ги псувариме пснпвниуе цели и упа:
 Пбезбедуваое на услпви за дпсуапнпсу на граданиуе дп кулуурниуе
вреднпсуи и нивнп маспвнп кприсуеое;
 Спздаваое услпви за безбеднп и кпнуинуиранп псуваруваое на кулуурауа
на лпкалнп нивп;
 Ппууикнуваое на разнпвиднпсуа и разнплишнпсуа вп кулуурауа на лпкалнп
нивп;
 Ппддрщка и прпмпција на кулуурнпуп наследсувп и увпрещувп;
 Пвпзмпжуваое на услпви за псуваруваое и защуиуа на врвни кулуурни
вреднпсуи;
Заупа, Прпграмауа за кулуура за 2021 гпдина акценупу гп суава на следниуе
-кпнкреуни пблици на псуваруваое на кулуурауа:
А) Пдржуваое на кулуурни манифесуации вп кпи Ппщуина Щуип се јавува
какп прганизаупр;
Б) Ппддрщка на прпекуи на инсуиууции, здруженија на градани и
ппединци кпи реализираау спдржини кпи се пд инуерес на лпкалнауа заедница;
В) Ппддрщка и реализација на квалиуеуни прпграми/прпекуи сп
суимулираое на сиуе видпви увпрещувпуп (пппуларизација, презенуација и
кприсуеое на кулуурнпуп наследсувп);
Г) Акуивнпсуи вп ПМЦ „Кирп Глигпрпв” Щуип
Д) Инвесуиции и пдржуваое на пбјекуи и ппрема вп кулуурауа
А) Пдржуваое на културни манифестации вп кпи Ппщтина Штип се
јавува какп прганизатпр:
 Штипскп Културнп Летп
Најсуарауа манифесуација вп Щуип уарадиципналнп вп 2021 ќе се пдржи
пп 36 пау. И вп 2021. преку ЩКЛ ќе се пбидеме да гп псувариме сурауещкипу
приприуеу какп лпкална сампуправа, а упа е прпдплжуваое на кпнуинуиуеупу на
пдржуваое и пбезбедуваое на услпви за дпсуапнпсу на граданиуе дп кулуурниуе
вреднпсуи и нивнп маспвнп кприсуеое.
Искусувпуп пд ппследнауа гпдина ппкажа дека вп услпви на пандемија и
ппсебни мерки и прпупкпли за реализација на кулуурни насуани, единсувенауа
ппщуинска усуанпва за кулуура Дпм на млади се ппкажа какп идеална и за
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прганизација и реализација на прпграмиуе. Идеалнипу прпсупр на пувпренп
дпзвплува пракуишна реализација на разлишни фпрми и видпви на кулуурна
прпграма, дппплниуелнп и пн лајн презенуација на исуауа. Заупа предлагаме
ЩКЛ 2021 да се реализира сп разнпвидни прпграми и спдржини вп леунипу
перипд реализираау вп перипдпу јуни-јули.
Бучеупу за реализација на ЩКЛ изнесува 300.000,00 (урисуа илјади)
денари.
 Фестивал на музика МАКФЕСТ
Најсуарипу фесуивал вп Републикауа Макфесу вп 2021 ќе гп реализира
свпеуп - 36 издание при щуп Ппщуина Щуип пп десеуи пау ќе се јави какп
ппкрпвиуел на најгплемипу бренд на пвпј град.
Спгласнп услпвиуе предлагаме Фесуивалпу, имајќи гп предвид искусувпуп
пд ппследнауа гпдина, да се реализира пп кпнцепу на скрауена прпграма и на
пувпренп.Упкму заради упа и уерминпу на пдржуваое предлагаме да биде 10-15
сепуември.
Реализацијауа на Фесуивалпу заради специфишнпсуа на манифесуацијауа
ќе му се дпвери на уим кпј е ппсебнп ангажиран и кпј за исуауа ппднесува
ппсебен прпеку дп Минисуерсувпуп за кулуура и ќе кпнкурира вп делпу на
прпекуи пд наципнален инуерес.
Ппщуина Щуип вп резлизацијауа на целипу бучеу ушесувува вп
4.500.000,00 (шеуири милипни и пеусупуни илјади) денари псуанауипу дел се
пбезбедува преку сппнзпрсува.
 Пдбележуваое на 8 нпември Денпт на пслпбпдуваоетп на Штип
Урадиципналнпуп пдбележуваое на 8 нпември Денпу на пслпбпдуваоеуп
на Щуип/Миурпвден вп 2021 ќе се пдржи пп 77 пау.
Ппкрај другиуе урадиципнални спдржини ценуралнп месуп ќе заземе
Свешенауа седница на Спвеупу на Ппщуина Щуип. Секакп, Прпграмауа ппфаќа
ппддрщка и на прпграми пд кулуурауа , пред сѐ, урадиципнални манифесуации
врзани за упа пдбележуваое (спдржини и прпграми на другиуе ппщуински
инсуиууции, ппединци и здруженија). Пдбележуваоеуп на пвпј празник редпвнп
се кприсуи за прпмпција на нпви дпсуигнуваоа на нащи сампсупјни умеуници,
здруженија, клубпви. Пдбележуваоеуп се реализира вп перипдпу (првауа
недела пд нпември) дп 8 нпември.
Бучеупу за реализација на Пдбележуваоеуп изнесува 200.000,00 (двесуа
илјади) денари.
 Пдбележуваое на 19 декември – Денпт на градпт
И Денпу на градпу, какп урадиципнална манифесуација кпја е вп целпснп
ппкрпвиуелсувп на Ппщуина Щуип, ќе се реализира спгласнп услпвиуе и
мпменуалнауа спсупјба. Свешенауа академија би била ценуралнп слушуваое.
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Бучеупу за реализација на Пдбележуваоеуп изнесува 150.000,00 (суп и
педесеу илјади) денари.
Б) Ппддрщка на прпекти на институции, здруженија на градани и
ппединци кпи реализираат спдржини кпи се пд интерес на лпкалната
заедница
 Ппддрщка на прпекти на ппединци и здруженија спгласнп Ппсебнипт
правилник за ппддрщка на прпекти пд културата
Сппред веќе усвпенипу Правилник и ууврдениуе криуериуми за
финансираое на прпграми и прпекуи на лпкалнп нивп, Ппщуина Щуип ќе се јави
какп ппддржуваш на прпекуи предлпжени пд здруженија на градани, сампсупјни
умеуници или клубпви.
Прпекуиуе ќе бидау ппддржани пп преухпднп спрпведенауа ппсуапка кпја
е редпвна пракса на Спвеупу на Ппщуина Щуип.
Бучеупу за реализација на пвие акуивнпсуи е 200.000,00 (двесуа илјади)
денари.
В) Ппддрщка и реализација на квалитетни прпграми/прпекти сп
стимулираое на сите видпви твпрещтвптп (пппуларизација, презентација и
кпристеое на културнптп наследствп)
 Пбјавуваое на знашаен труд дела сп темелна вреднпст ( мпнпграфии,
христпматии, реизданија на редактирани дела) ппврзани сп Штип и
негпвата афирмација.
Еден пд ппзнашајниуе кпнкреуни пблици на псуваруваое на кулуурауа ЛС
ќе гп псувари преку ппддрщка на пбјавуваое на урудпви ппврзани сп
афирмацијауа на Щуип. Сп цел да се пвпзмпжи псуваруваое и защуиуа на врвни
кулуурни вреднпсуи кпи имаау, пред сеж, знашеое за Щуип негпвауа урадиција и
исуприја, а вп функција на ппддрщка и прпмпција на кулуурнпуп наследсувп и
ппууикнуваое на увпрещувпуп. За уаа цел Ппщуина Щуип на ппшеупкпу на
гпдинауа ќе распище пувпрен кпнкурс за ппддрщка на прпекуи пд знашеое на
кулуурауа и исупријауа на Щуип. Ппддрщкауа се изразува преку пешауеое на
избранипу уруд сп щуп ппщуинауа ќе псувари ущуе една пд свпиуе надлежнпсуи:
защуиуа на кулуурнпуп наследсувп.
Бучеупу за реализација на пваа акуивнпсу е 200.000,00 (двесуа илјади)
денари.
Г) Активнпсти вп ПМЦ „Кирп Глигпрпв” Штип
Вп уекпу на целауа календарска гпдина ПМЦ „Кирп Глигпрпв” ќе ја
псуварува свпјауа пснпвна функција за ппсеуа на сппмен спбауа на првипу
преуседауел на Р. Македпнија.
Сп цел афирмација на ликпу и делпуп на првипу преуседауел на РМ Кирп
Глигпрпв ќе се преземау акуивнпсуи за креираое и суаваое вп функција на
дигиуална плауфпрма за прпмпција на ПМЦ „Кирп Глигпрпв”. Исуп уака ќе се
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пбнпвау, пднпснп израбпуау прпмпуивни мауеријали: пешауеое на флаер за
ПМЦ/привезпк/ кеси.
Бучеупу за реализација на акуивнпсуиуе вп ПМЦ „Кирп Глигпрпв”-Щуип
изнесува 150.000,00 (суп и педесеу илјади) денари.
Д) Инвестиции и пдржуваое на пбјекти и ппрема вп културата
 Инвестираое вп дпппремуваое на ппремата за псветлуваое.
Вп рамкиуе на Прпграмауа за кулуура за 2021 ќе се направау наппри да се
дпкпмплеуира сисуемпу за псвеулуваое вп Ппщуинскипу мулуимедијален
ценуар, кпј би се кприсуел и при псвеулуваое и сценпграфски ефекуи.
Бучеупу ппуребен за пваа акуивнпсу изнесува 250.000 (двесуа и педесеу илјади)
денари.
Кпнешнп за реализација на предвиденауа Прпграма за кулуура за 2021.
гпдина пд Бучеупу на Ппщуина Щуип ќе биде ппуребнп да се предвидау вкупнп
5.950.000,00 денари (пеу милипни и девеусупуини и педесеу илјади денари).
Пваа Прпграма влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”, а ќе се применува пд 01.01.2021 гпдина.
Брпј 08-329/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

25.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА СПРПВЕДФВАОЕ
НА ППЩУИУЕ МЕРКИ ЗА ЗАЩУИУА НА НАСЕЛЕНИЕУП
ПД ЗАРАЗНИ БПЛЕСУИ НА УЕРИУПРИЈАУА
НА ППЩУИНА ЩУИП ЗА 2021 ГПДИНА
I
Се пбјавува Прпграмауа за спрпведуваое на ппщуиуе мерки за защуиуа на
населениеуп пд заразни бплесуи на уериупријауа на Ппщуина Щуип за 2021
гпдина.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
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Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Сащкп Никплпв, с. р.

26.
Врз пснпва на шлен 14 суав 2 пд Закпнпу за защуиуа на населениеуп пд
заразни бплесуи („Службен весник на РМ” брпј 66/04, 139/08, 99/09, 149/14,
150/15, 37/16 и 257/20) и шлен 21 суав 1 упшка 11 пд Суаууупу на Ппщуина Щуип
(„Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09,
04/11 и 13/14) Спвеупу на Ппщуина Щуип на седницауа пдржана на 18 јануари
2021 гпдина, дпнесе
ПРПГРАМА
ЗА СПРПВЕДФВАОЕ НА ППЩУИУЕ МЕРКИ ЗА ЗАЩУИУА
НА НАСЕЛЕНИЕУП ПД ЗАРАЗНИ БПЛЕСУИ НА УЕРИУПРИЈАУА
НА ППЩУИНА ЩУИП ЗА 2021 ГПДИНА
Сппред прпграмауа на Спвеупу вп пвпј перипд се изгпувува предлпг
Прпграмауа за ппщуиуе мерки за защуиуа на населениеуп пд заразни бплесуи на
уериупријауа на ппщуина Щуип, щуп е вп врска на шлен 11 пд Закпнпу за
изменуваое и дппплнуваое на закпнпу за защуиуа на населениеуп пд заразни
бплесуи („Службен весник на РМ” брпј 149/14):
„Дезинсекцијауа и дерауизацијауа на населбиуе и нивнауа пкплина се
изведуваау врз пснпва на сурушни елабпрауи ппдгпувени пд сурана на
надлежнипу ценуар за јавнп здравје.”
„Надлежнипу ценуар за јавнп здравје е дплжен да гп ппдгпуви сурушнипу
елабпрау пд суавпу 2 на пвпј шлен, без надпмесу, најдпцна дп 1 февруари вп
уекпвнауа гпдина и да гп дпсуави дп градпнашалникпу на ппщуинауа, пднпснп
градпу Скппје”.
Дпкплку се ууврди дека има разлики вп наспкиуе и мислеоауа вп
дпбиенипу Елабпрау пд ЈЗФ ЦЈЗ Щуип и дпнесенауа Прпграма, би се направила
кпрекција на прпграмауа вп сппдвеуна ппсуапка.
Сп пваа прпграма се ууврдуваау ппщуиуе мерки кпи Ппщуина Щуип
предвидува да ги преземе вп 2021 гпдина за защуиуа на населениеуп пд заразни
бплесуи.
Заради защуиуауа на населениеуп пд заразни бплесуи кпи се пренесуваау
преку инсекуи (кпмарци), Ппщуина Щуип ќе врщи превенуивна дезинсекција на
населениуе месуа и јавниуе ппврщини на свпјауа уериуприја и упа какп
ларвицидна уака и адулуицидна дезинсекција сппред акципнипу план кпј ќе
биде прилпг кпн прпграмауа, какп и ќе презема мерки на заппзнаваое на
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населениеуп пд ппаснпсуиуе пд пренесуваое на заразниуе бплесуи преку
инсекуи, сп израбпука и дисурибуција на инфпрмауивен мауеријал.
Дезинсекцијауа ќе се врщи преку избран изврщиуел пп пау на јавна
набавка кпј ппщуинауа ќе гп избере сама или вп спрабпука сп другиуе ппщуини
пд исупшнипу плански регипн.
Заради защуиуа на населениеуп пд заразни бплесуи предизвикани пд
глпдари (суапрци), Ппщуина Щуип ќе врщи превенуивна дерауизација на
главниуе канализаципни щахуи вп градпу и населениуе месуа, а пп ппуреба и на
други месуа дпкплку се ппјавау други глпдари кпи преусуавуваау ппаснпсу пд
ппјава на пренпсливи бплесуи.
Дерауизацијауа ќе се врщи преку избран изврщиуел пп пау на јавна
набавка кпј ппщуинауа ќе гп избере сама или вп спрабпука сп другиуе ппщуини
пд исупшнипу плански регипн.
За спрпведуваое на пваа прпграма ппщуинауа има предвиденп средсува
вп Бучеупу за 2021 гпдина вп изнпс пд 1.000.000,00 денари.
АКЦИПНЕН ПЛАН
ЗА СПРПВЕДФВАОЕ НА АКУИВНПСУИУЕ ПД ПРПГРАМАУА
ЗА ЗАЩУИУА НА НАСЕЛЕНИЕУП ПД ЗАРАЗНИ БПЛЕСУИ
ЗА 2021 ГПДИНА
Ред.бр.

Мерки за защуиуа на
населениеуп

1.

Дппфпрмуваое на
ппврщиниуе на кпи уреба
да се изврщи
дезинсекцијауа и
дерауизација
Мапираое - Сппред шлен
11 пд Закпнпу за
изменуваое и
дппплнуваое на закпнпу
за защуиуа на
населениеуп пд заразни
бплесуи „Службен весник
на РМ” брпј 149/14
Прпценка на ппврщиниуе
за дезинсекција и
дерауизација пп елабпрау
пд ЈЗФ ЦЈЗ
Прпценка на уиппу на
средсува и урпщпциуе за
набавка на средсува за
дезинсенција и
дерауизација
Јавна набавка на
изврщиуел за

2.

3

4.

Временска
рамкаана
преземени
мерки

Субјеку кпј ќе ја
спрпведе меркауа

најдпцна дп 1
февруари

ЈЗФ Ценуар за јавнп
здравје Щуип

-

февруари

Ппщуина Щуип,

-

февруари

ЦЈЗ ,
Ппщуина Щуип,

-

Февруари, мару

Ппщуина Щуип

Ппуребни
средсува вп
денари

-
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5.

6.

7.
8.

спрпведуваое на
дезинсекција и
дерауизација
Спрпведуваое на
дезинсекција
(ларвицидна)
Спрпведуваое на
дезинсенкција
(адулуицидна)
Спрпведуваое на
дерауизација
Пешауеое на инфпмауеријали , дисурибуција
и медиумска кампаоа

9.
Извещуај за спрпведени
акуивнпсуи
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април, мај, јуни,
јули и авгусу
мај, јуни, јули,
авгусу и
сепуември

Избран изврщиуел

970.000,00

Ппщуина Щуип,
ЦРИПР, НВП и др.

30.000,00

мај и сепуември
мај, јуни, јули,
авгусу и
сепуември
мај, јуни, јули,
авгусу,
сепуември и
декември

Избран изврщиуел
ппщуина Щуип, ДСЗИ
Вкупнп:

1.000.000,00

Брпј 08-330/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

27.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ЗАКЛФШПК ЗА ДПНЕСФВАОЕ
НА СПЦИЈАЛЕН ПЛАН НА ППЩУИНА ЩУИП
ЗА 2021-2024 ГПДИНА
I
Се пбјавува Заклушпкпу за дпнесуваое на Спцијален план на Ппщуина
Щуип за 2021-2024 гпдина.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
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Брпј 09-331/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.

28.
Врз пснпва на шлен 11 суав 1 алинеја 7 пд Закпнпу за спцијална защуиуа
(„Службен весник на РМ” брпј 104/19, 146/19, 275/19, 89/20, 302/20 и 311/20) и
шлен 21 суав 1 упшка 11 пд Суаууупу на Ппщуина Щуип („Службен гласник на
Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на
Ппщуина Щуип на седницауа пдржана на 18 јануари 2021 гпдина, дпнесе
ЗАКЛФШПК
ЗА ДПНЕСФВАОЕ НА СПЦИЈАЛЕН ПЛАН
НА ППЩУИНА ЩУИП ЗА 2021-2024 ГПДИНА
I
Се дпнесува Спцијален план на Ппщуина Щуип за 2021-2024 гпдина.
II
Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 08-331/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

29.
СПЦИЈАЛЕН ПЛАН
НА ППЩУИНА ЩУИП ЗА 2021-2024 ГПДИНА
1.Вовед
1.1 Социо-економски карактеристики на Општина Штип
Општина Штип се наоѓа во централниот источен дел на Република Северна
Македонија. Зафаќа просторна површина од 556 км2, односно 3,1 % од површината на
Републиката, со 71 населено место. Површината на градот со населбите е 13,5 км2.
Општина Штип лежи во средно сливно подрачје на реката Брегалница. Се граничи со
седум општини и тоа: Радовиш, Конче, Неготино, Градско, Лозово, Св. Николе и
Карбинци, со добра местоположба и патна поврзаност
Основен белег на стопанството во Штип е текстилната индустрија. Според бројот
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на вработени во текстилната индустрија, Штип може да се смета за еден од
водечките текстилни центри во поширокиот регион. Покрај текстилната индустрија
и конфекциите значителна е застапеноста и на кожарската, прехрамбената,
дрвната и металната индустрија. Од другите сектори се издвојуваат
транспортните услуги и трговијата на големо и мало.
Според пописот на неселението, домаќинствата и становите во 2002 година, во
општина Штип живеат 47.796 жители, од кои 50,05% се мажи, а 49,95% се жени. Во
однос на етничкиот состав на населението, 87,18% се Македонци, 2,66% Турци, 4,59%
Роми, 4,34% Власи и 1,23% останати. Во однос на старосната структура на
населението, старосната група од 15-64 год. е најзастапена со 72 %, додека во
најстарата група (над 65 год) спаѓаат само приближно 10 % од вкупното население, а
децата од 0-14 год се застапени со 18%. Во меѓупописниот период 1994 - 2002 година,
Општина Штип забележува пораст на населението помал од државниот.
Повеќе од 90% од вкупното население во општина Штип е градско. Старосната
структура на населението во општина Штип се карактеризира со значителни
промени во насока на намалување на учеството на младите и значителен пораст на
уделот на повозрасното население. Интензивниот процес на демографско стареење
го потврдуваат показателите за рангот на демографска старост. Работоспособното
население се карактеризира со континуиран пораст, кој е поинтензивен кај возрасните
групи над 40 годишна возраст. Тоа имплицира на неповолна старосна структура на
работоспособниот контингент, како демографска рамка од која се регрутира работната
сила.
Како и во останатите градови во Република Македонија така и во Општина Штип
зголем е бројот на млади лица како и семејства кои ја напуштаат нашата држава трајно
или привремено заминуваат во Заподноевропските земји најчесто поради подобра
егзистенција. Со оглед на тоа се претпоставува дека старото население е во постојан
пораст над бројот на младата популација, заради трендот на иселувањето и
привременото емигрирање којшто е генерален проблем со кој се среќава целата
нашата држава.
1.2 Законска регулатива
 Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ број 104 од 23.5.2019
година),
 Законот за изменување и дополнување на законот за социјалната заштита
(„Службен весник на РМ“ број 146 од 17.07.2019 година),
 Програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2019 година (Службен
весник на РМ, бр. 246 од 28.12.2018 годинА
 Законот за социјална сигурност за старите лица (Службен весник на РСМ, бр.
104 од 23.5.2019 година),
 Законот за заштита на децата (Службен весник на РСМ, бр. 146 од 17.07.2019
година),
 Законот за семејство (Службен весник на РМ, бр. 153 од 20.10.2014 година),
 Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство (Службен
весник на РМ, бр. 150 од 2.09.2015 година),
 програмата за развој на заштитата на децата во Република Македонија
(Службен весник на РМ, бр. 246 од 28.12.2018 година),
 Законот за финансирање на Единиците на Локалната самоуправа (Службен
весник на РМ, бр 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11),
 Закон за локална самоуправа (Службен весник на РМ, бр.5 од
29.01.2002година),
 Националната програма за развој на социјална заштита (Службен весник на РМ,
бр. 192 од 17.10.2016 година),

Стр. 70

Број 1

18 јануари 2021

 Националната политика за социјална заштита,
 други закони и подзаконски акти кои се однесуваат на социјалната, детската и
здравствената заштита во Република Северна Македонија;
1.3

Општинска структура за спроведување на Социјалниот план

Во рамки на општинската администрација во Општина Штип постои Сектор за јавни
служби, образование и локален економски развој и Одделение за јавни служби во чии
рамки се третираат и прашањата од доменот на социјалната заштита. Во Одделението
за јавни служби по Систематизација на работни места на Општина Штип постои
работно место Соработник за социјална, детска и здравствена заштита и истото е
пополнето со вработен социјален работник (контакт податоци: м-р Вања Џамбазова
Николовска, е-маил: vanja_dzambazova@yahoo.com, телефон 078 390 780). Исто така
постои Комисијата за социјални работи и здравство на која се разгледуваат
прашањата од доменот на социјалната заштита. Позначаен документ изготвен од
страна на општината е Стратегијата за локален развој која ја опфаќа и областа од
социјалната заштита со предвидени проекти и активности. Постои и Програма за
социјална заштита, детска и здравствена заштита. Соработката со граѓаните се одвива
најчесто преку индивидуални средби, трибини, посета во домови и советувања.
За остварување на дејноста на социјалната заштита Советот на Општина Штип
формираше Совет за социјална заштита на општината. Одлуката за формирање на
Совет за социјална заштита, вклучително и неговиот состав може да го видите во
Анекс бр.1, на крајот на планот.
2. Мапирање на социјалните проблеми и ранливи групи на локално ниво
2.1 Мапирање на корисници на права и услуги од ЈУМ Центар за социјална работа
– Штип
ЈУМЦСР е надлежен да постапува на подрачјето на двете општини - Штип и Карбинци.
Според евиденцијата на ЈУМ Центар за социјална работа во Општина Штип се
прикажани сите права и услуги до социјална и детска заштита изразена во број на
корисници и предмети и тоа:
Гарантирана минимална помош
парична помош на лице кое до 18 години возраст
имало статус на дете без родители и родителска
грижа
право на парична помош за студирање
право на парична помош за згрижувач
парична помош на мајка која родила четврто дете
паричен надоместок за помош и нега од друго
лице
еднократна парична помош и помош во натура
надоместок на плата за скратено работно време
поради нега на дете со телесни или ментални
пречки во развојот
право на попреченост
право на здравствена заштита
Право на надоместок на трошоци за сместување
на лицето и надоместок за згрижување
Додаток за образование
Цивилна инвалидна
Гарантиран детски додаток

610 предмети
нема
2 предмети
нема
21 предмети
1406 предмети
220 предмети на годишно ниво
13 предмети
342 предмети
84 предмети
4 деца има сместени во
згрижувачки семејстава, Штип
нема згрижувачко семејство
295 предмети
2 предмети
243 предмети
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Посебен додаток
180 предмети
Родителски додаток
556 предмети
Еднократна парична помош за новороденче
130 предмети
Број на корисници на право на народна кујна
108 корисници
Бракоразводи
/
Лице со нарушени партнерски и брачни односи
124
Дете на кое му се уредуваат односите со
57
родителот со кој живее и со блиски сродници
Вонбрачно доверување на дете
18 лица
Малолетно лице кое сака да стапи во брак пред
4 лица
полнолетство
жртва на семејно насилство
58 лица
сторител на семејно насилство
58 лица
дете без родители и родителска грижа
14 лица
дете со пречки во менталниот развој и телесна
210 лица
попреченост
дете во ризик
15 лица
дете во судир со законот
50 лица
малолетно лице под старателство
14 лица
Надзор над вршење на родителско право
/
одземање на родителско право
2 лица
посвојување
2 лица
старателство на лице со целосна одземена
124лица
деловна способност
Старателство на лица со делумно одземена
/
деловна способност
Старателство на возрасно лице за посебен случај
/
Лице кое употребува,односно злоупотребува дрога /
и други психотропни супстанци
Лице кое злоупотребува алкохол
/
Возрасно лице со изречена алтернативна мерка
/
Лице жртва на трговија со луѓе
/
Бездомно лице
/
Старо лице
/
Лице азилант
/
Носител на згрижувачко семејство
/
Советувалиште за брак и семејство
/
Возрасно лице по отпуштање од казнена установа 54 лица
Социјалан сигурност на стари лица
93
Надоместок за згрижувачко родининско
6
згрижување
Најчести права кои се користат од страна на граѓаните се Гарантирана минимална
помош (ГМП), паричен надоместок за помош и нега од друго лице и родителски
додаток. Во однос на етничката специфичност, за ГМП најчесто се јавуваат баратели
од ромската популација, и тоа претежно се мажи.
2.2 Мапирање на деца и лица со попречености
Во однос на податоците од ЈУ Меѓуопштински центар за социјана работа Штип за
лицата со попречености се обезбедни следниве права:
Право на попреченост
342 корисници
Паричен надоместок за помош и нега од друго 1406 предмети
лице
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Цивилна инвалидна
2 предмети.
Дете со пречки во менталниот развој и телесна 210 лица
попреченост изнесува.
Надоместок на плата за скратено работно време 13 предмети
поради нега на дете со телесни или ментални
пречки во развојот
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Според нив, вкупниот број на корисници на правото на паричен надоместок заради
попреченост го користатат 244 лица со тешка или длабока интелектуалан попреченост,
98 лица со најтешка телесна попреченост, 134 лица потполно слепи и 107 лица
потполно глуви.
Во Општина Штип функционира Заедницата на инвалидски организации во кој
членуваат неколку здруженија на граѓани, и во истата се регистрирани околу 2500 лица
и тоа лица со интелектуална попреченост, лица со телесен инвалидитет, глуви и
наглуви лица, слепи лица, цивилни инвалиди од војната и инвалиди на трудот.
Во Здружението на лица со интелектуална пореченост „Порака„„ се регистрирани 100
лица на возраст од 18 до 65 годишна возраст, од кои 60 лица се со тешка попреченост,
а 40 лица се со лесна и умерена попреченост. Од нив, 15 лица го посетуваат Дневниот
центар за лица со интелектуална попреченост за лица над 18 годишна возраст. Од
вкупниот број на лица со интелектуална пореченост 20 лица се корисници на правото
на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, 30 лица се во работен однос, а
5 лица се корисници на правото на попреченост.
Во Здружението на телесни инвалиди се регистрирани 650 лица кои се на возраст од 3
до 75 годишна возраст. Најбројни од нив се членовите на возраст од 55 години. Од
правата на социјална заштита телесните инвалиди се корисници на туѓа нега, каде
бројот на корисници е најголем, нешто помал е бројот на корисници на правото на
мобилност, ГМП, а многу е мал бројот на корисници на посебен додаток, право кое го
користат деца до 26 годишна возраст. Најголем број од членовите живеат со своите
семејства. Околу 300 лица се корисници на пензија, најголем е бројот на корисници на
инвалидна пензија, дел се корисници на старосна пензија, а еден мал дел се
корисници на семејна пензија. Во однос на вработеноста од вкупниот број на членови
од нив се вработени 60 лица. Од разговорот со претседателот на Здружението на
телесни инвалиди произлезе потребата за ангажирање на мобилен физотерапевт кој
би третирал околу 130 лица кои имаат доживеано мозочен удар, мултиплекс склероза,
дистрофија, церабрална парализа, параплегија, ампутација.
Врз основа на податоците од ЈУМЦ за социјална работа Штип бројот на Цивилна
инвалидна се регистрирани 2 предмети, додека бројот на цивилни инвалиди во
Здружението на Цивилни инвалиди се регистрирани 2 лица. Лицата се во брак и се на
возраст 65 години и 73 годишна возраст, од правата на социјална заштита користат
цивилна инвалидна како по основ на работен однос се корисници и на старосна
пензија. Во Здружението на инвалиди на трудот се регистрирани вкупно 1300 членови
и се возраст од 55 до 80 годишна возраст.
Вкупниот број на регистрирани слепи лица во Здружението на Слепи лица брои 75
членови. Од вкупниот број на членови само 3 лица не користат ниедно право од
социјална заштита додека останатите се корисници на право за слепило и правото на
паричен надоместок за помош и нега од друго лице. Во здржението членуваат слепи
лица со оштетување на видот над 90%. Во однос на возрасната структура најмал е
бројот на членови до 30 години, нешто поголем е бројот на членови од 50 до 60 години
и изнесува околу 20 лица, а најголем е бројот на лица над 60 годишна возраст. 90% од
слепите лица се во брак, а нив 5 се во брак со брачен партнер кој е исто така слепо
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лице. Во однос на пензијата најмногу од членовите ја користат инвалидската пензија, а
нешто помал е бројот на корисници на старосна и семејна пензија.
Во основните училишта во редовната настава се инклузирани вкупно 7 ученика со
посебни образовни потреби. Општина Штип за потребите на учениците со посебни
образовни потреби во изминатиот период преку програмата ОКР обезбедуваше
стручни лица, образовни асистенти, за помош и подршка во наставата и за полесно
совладување на наставниот материјал. Во ООУ„Ванчо Прќе” покрај редовните
паралелки функционираат и одделенија за деца со посебни потреби и паралелка за
деца со аутизам од кои 23 ученика сместени во 6 паралелки со посебни потреби и 7
ученика со аутизам смесетни во 2 паралелки. Учениците покрај наставата во
посебните паралеки со аутизам ги користат и услугите во Дневниот центар за деца со
аутизам.
Во двете детски градинки има згрижено вкупно 27 деца со пречки во развојот од кои во
детската градинка „Астибо„„ има 14 деца со пречки во развојот и 13 деца во детската
градинка „Вера Циривири Трена”.
2.3 Мапирање на деца од социјално ранливи категории во основни училишта и
детски градинки
Со цел да се добијат попрецизни податоци за социјалните аспекти во образовниот
систем, во продолжение ќе бидат искористени податоците добиени од интервјуа од
неколкумина претставници на основните училишта во општина Штип, затоа што
училиштата немаат формален регистар на социјално ранливи категории.
Искуствата од основните училишта во општина Штип покажуваат дека нема голем број
на ученици чии семејства се корисници на Грантирана минимална помош.
Идентификацијата на учениците од социјално ранливите категории се врши преку
преку идентификација од наставниците. Најчести идентификувани социјални ризици
што преовладуваат меѓу учениците во општина Штип се: деца од еднородителски
семејства, деца од семејства со финансиски проблеми и деца од самохрани родители.
Основните училишта во општина Штип остваруваат соработка со надлежните
институции од системот на социјална заштита кога за тоа се јавува потреба. Исто така,
се реализираат и повремена соработка со хуманитарни здруженија (на пример, Црвен
крст), со граѓански здруженија/невладини организации, со кои се организираат
работилници на различни теми (насилство, род, трговија со луѓе и сл.), се делат
брошури за дроги, сексуално образование, односи и врски и се спроведуваат
едукативни активности на овие и на слични теми. На учениците од социјално
ранливите категории училиштето им помага преку организирање на акции со кои се
собира облека, обувки, хуманитарни пакети а потоа училиштето им ги донира на
семејствата.
Во општина Штип функционираат две детски градинки кој во својот состав имаат 4
клона, во 2019 - 2020 година се згрижени вкупно 1505 деца распоредени во 73 групи.
Најчести идентификувани социјални ризици што преовладуваат меѓу децата во
детските градинки во општина Штип се деца од самохрани родители и деца со
семејства со ниски приходи. Вкупниот број во двете детски градинки изнесува 52 деца
од самохрани родители од кои во „Астибо„„ има 25 деца, а 27 деца има во детската
градинка „Вера Циривири Трена„„. Од страна на општина Штип две години се
обезбедува бесплатен престој во детските градинки на сите деца од самохрани
родители. За 27 деца од ромска националност чии семејства се со ниски приходи
односно се од социјално ранлива категорија и не можат да си обезбедат посета на
детска градинка, општина Штип им обезбедува бесплатен престој во нив.
2.4 Мапирање на ромската заедница во општина Штип
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Според преставниците на ромската заедница во општина Штип, има околу 1160 ромски
домаќинства, а вкупниот број на ромска популација ја надминува бројката од 5000
Роми. Во однос на возрасната структура на населението, ромското население е
умерно младо, односно возрасната група од 15-64 години е најзастапена со 72%,
најстарата група (над 65 години) сочинува само 10% од вкупното население, а децата
на возраст од 0-14 години се застапени со 18%. 80% од Ромите живеат во населби
Радански Пат, Косовска, Света Недела и Каваклија.
Ромите се со низок степен на образование или без оформено основно образование
живеат најчесто во гето во нелегализирани објекти. Во последните три години е
забележано значително зголемување на населението поради создавање на нови
семејства. Во Општина Штип просечното ромско семејство го сочинуваат 5 члена, кои
живеат во домаќинство составено од родители и деца. Кај Ромското население
трендот на внатрешна и надворешна миграција најголема беше пред 4 – 5 години каде
масовно заминуваа во земјите на Европската Унија и најчесто на возраст од 30 – 35
години. Внатрешна миграција има кога заминуваат на сезонски работи во другите
градови во Македонија и остануваат од 1 до 3 месеци и потоа се враќаат дома1.
Според податоците од ЦСР, лицата од ромската заедница најчесто се корисници на
паричните права, но најмногу на ГМП. Најголем број од ромските семејства во Штип
живеат со месечни приходи помали од 6000 денари. Приходите главно доаѓаат од ГМП
која е еден важен извор на приход на кој се потпираат многу ромски семејства. Покрај
ГМП приходите се обезбедни и од плати од јавниот сектор како и помош од роднини и
пријатели од странство. Голем е бројот на невработени лица кај ромската популација
од Штип. Мажите Роми во Штип најчесто работат физички работи, пред се работа со
дрва и земјоделски сезонски работи, а жените примањата најчесто ги обезбедуваат
работејки во конфекциите или со сезонска земјоделска работа. Според АВРСМ од
31.05.2020 година, вкупниот број на невработени Роми во општина Штип изнесува 558,
а во однос на полот учеството на невработени Ромки е повисок отколку кај мажите и
изнесува 259 невработени жени Ромки. Најчести причини за невработеноста, ромското
население го истакнува немањето на образование и вештини за вработување, а
сметаат и дека немаат можности за вработување. Исто така голем дел од нив и не
бараат работа, а само мал дел од нив поради страв дека дека ќе ја изгубат ГМП се
невработени. Најголем дел од Ромите во Штип се запознаени со постоењето на
активните политики на пазарот на трудот2 но постои потреба од поголема
информираност за критериумите и условите за искористување на активните програми
и мерки за вработување, а потребно е и стимулирање на ромското население за
поголема вклученост во мерките за вработување преку Агенцијата за вработување.

Преку проектот „Подобрување на пристапот до социјалните и други права за ранливите
групи во општина Штип“ кој беше финансиран од Германското друштво за интернационална
соработка - ГИЗ, а го спроведуваше Здружението за правата на Ромите, беше спроведено
мапирање на загрозените семејства повратници и примарни случаеви. Од страна на мобилниот
тим беа идентификувани вкупно 54 лица повратници/баратели на азил од кои 15 мажи, 13 жени
и 25 деца. Од страна на мобилниот тим беше обезбедена бесплатната правна помош, исто така
се овозможи и запишување на 5 новороденчиња во Матичната книга на родени како и
дополнителен упис во основно образование, преку посредување се овозможи добивање на
лични документи, беше пружена здравствена помош на идентификуваните лица од страна на
здравствениот работник.
2
AECOM International Development Europe SL(2019), Проект бр.2018/395950/1, Извештај
за
социјално
мапирање,
Финален
нацрт
Јули
2019
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/Social%20mapping%20report%20final_Macedoni
an.pdf (30.07.2020)
1
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Како особено ранлива група се јавува жената Ромка како самохран родител при прекин
на вонбрачната заедница и при доделувањето старателство врз малолетните деца.
Во однос на предучилишното образование, стапката на упис во градинката е најважен
показател за одредување на раниот детски развој. Голем број на деца Роми не
посетуваат градинки и неофицијално тоа се околу 80 деца, а како најчести причинители
се социјалниот статус, односно поради финансиски причини, како и немањето место во
градинките. Во општина Штип години наназад се спроведува проектот „Инклузија на
деца Роми во детските градинки„„
и оваа година има вклучено 27 деца Роми во
детските градинки.
Иако не е дел од палетата на социјални услуги, како важен предуслов за социјално
вклучување и активација е решавање на проблемот со домување кај некои ранливи
групи, вклучително и дел од ромската популација. Предизвик за општината во
соработка со централната власт е изнаоѓање прифатливо и трајно решение за овие
граѓани, бидејки претходните искуства покажаа дека со процесот за легализација на
дивоградбите или дислокација на оваа ранлива група не се решава проблемот.
Општина Штип аплицираше на проект за домување на ромите до Европска Унија ИПА
2 програма 2019, Европска Унија за Роми на луѓе кои живеат во длабока сиромаштија.
Проектот е со наслов „Штип и Берово заедно за подобрување на условите на живеење
на ромската заедница„„ каде е помината концепт нота и во тек е изготвување на
апликацијата. Проектот опфаќа изградба на 30 типски куќи во кои би се сместиле дел
од семејствата кои привремен се згрижени во Старо нервно одделение.
2.6 Мапирање на корисници кои инјектираат дроги
Во евиденцијата на ЈУМЦ за социјална работа Штип не се регистрирани лица кои
злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанци. Сепак, во Младински Клуб –
Штип која е независна, невладина, непрофитна граѓанска организација се
регистрирани 283 интравенозни корисници на дроги на територијата на град Штип која
опфаќа 50-тина клиенти од околните градови од источниот регион. Главна активност на
здружението е програмата за намалување на штети од употреба на дроги која е
наменета за корисници на дроги кои инјектираат, нивните семејства и младите под
ризик. Програмата се состои од повеќе сервиси под еден кров преку кои се стреми да
влијае кон намалување на штетните последици од употребата на дроги со цел да се
подобри здравствената и социјалната состојба на корисниците3.
2.7 Мапирање на насилтво врз жените и семејно насилство
Во Општина Штип во 2020 година од евденцијата на ЈУМЦСР Штип регистрирани се 58
жртви на семејно насилство (сите се жени) од исто толкав број на вршители на
насилството. Во нив има евидентрано 3 лица кои пријавиле насилство врз старо лице и
2 деца жртви на семејно насилство. Жртвите на семејно насилство се на возраст од 20
до 67 годишна возраст. Во однос на видот на насилство најчество се пријавува
психичкото и физичкото насилство.
Во просек, годишно во Здружението ЕХО - Едукативно хуманитарна организација за
бесплатна правна помош се обраќаат околу 180 граѓани, додека за помош и поддршка
Поединечен опфат на клиенти на месечно ниво е 180 лица, од кои 160 машки и 20 женски, при
што корисниците ги добиваат следниве услуги: достапност и размена на опрема за ињектирање
на терен и во стационар, активности за отстранување на искористената опрема за инјектирање
од познати локации, чистење на јавни површини од отфрлен инфективен отпад, основна
медицинска помош за намалување на последиците од долготрајно и неправилно инјектирање
информации за сексуално и репродуктивно здравје од медицински тим, психијатриска помош и
советување, бесплатно советување и тестирање, едукација, давање на информации за
ХИВ/СИДА, Хепатит Б и Хепатит Ц.
3
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во пристапот кон неопходните услуги, услуги добиваат околу 60 жени и девојки
изложени на насилство. Во првите 5 месеци на 2020 во ЕХО има 25 пријави на семејно
насилство од кои 20 се жени жртви, а 5 се мажи жртви. Од мажите жртви, 4 се жртви на
мажи насилници, а еден на жена (за кој случај подоцна се испостави дека мажот е
насилникот всушност). Невработени се 9, вработени 9, регистрирана земјоделка 1,
пензионери 6. Две се самохрани мајки, од кои едната е корисничка на ГМП, а едната
има дете со посебни потреби. Возрасната структура на жртвите на семејно насилство е
7 жртви на возраст до 30 години, од 30-50 години се 6, од 50-60 години се 3 лица и над
60 години се 9 лица.
Во однос на видот на насилство, самохраните жртви најчесто се соочуваат со
економско насилство (неплаќање на издршка и неможност да се наплати дури ни по
судски постапки и со присилно извршување). Останати видови на економско насилство
се непридонесување кон потребите на домаќинството. Во 7 случаи малолетни деца се
индиректни жртви, значи кон нив не било директно упатено насилството, туку се
сведоци или живеат во средина со насилство. Сите се жртви на психолошко насилство.
Во 10 случаи има и физичко насилство. Во 9 случаи има и економско насилство. Може
да се сублимира дека најчести жртви на семејно насилство се жените и тоа на физичко
насилство пропратено со психолошко насилство, на возраст од 30 до 50 години,
вработени со примања од 14.000 до 17.000 денари, во брак со деца, без имот на нивно
име, финасиски зависни од своите сопрузи, децата во најголем број случаи се
индиректви жртви на насилство. Жените жртви се соочуваат со финансиска зависност
од партнерот додека се во брак, а по напуштањето на брачната заедница, со зависност
од помошта и поддршката на родителите. Тешко остваруваат пристап до правда.
2.8 Мапирање на невработени лица
Заклучно со состојба од 31 Мај 2020 година, во Центарот за вработување Штип
евидентирани се 3152 невработени лица. Според местото на живеење на
невработените лица, од вкупниот број 3152 лица, 2852 се лица кои потекнуваат од
град, додека од селата како невработени се пријавиле 300. Мажите во вкупниот број на
евидентирани невработени се застапени со 1648 лица, во споредба со жените кои во
вкупната невработеност учествуваат со 1504. Анализата на старосната структура на
евидентираните невработени лица, покажа дека со релативно поголема застапеност се
издвојуваат постарите од 55 години и повеќе, лицата на возраст од 50 - 54 години 326
лица, лицата на возраст од 40-49 години 243 лица, од 30 - 39 години 458 лица, додека
младите на возраст до 29 години учествуваат со 592 лица во вкупната невработеност
на општина Штип.
Во однос на националната припадност со состојба од 31 мај 2020 година бројот на
невработени лица е најзастапен кај Македонците и тоа 2363 лица, Роми 558, Турци
122, Власи 74, Срби 5, Албанци и Бошњаци по две лица и други 26 лица. Анализата на
невработените лица според степенот на образование, заклучно со мај 2020 година
укажува дека без образование или со основно образование се заведени 1493 лица, со
непотполно средно образование се 331 лица, со завршено средно образование 909
лица, со више образование 85 лица, со високо образование 305 лица, 26 невработени
се магистри на науки и 3 доктори на науки.
Во вкупниот број на евидентирани невработени лица има 71 инвалидно лице. Од
достапните податоци може да се заклучи дека бројот на евидентирани невработени
лица со инвалидитет е релативно мал. Во најголем дел станува збор за лица со
телесен инвалидитет и пречки во развојот – вкупно 53 лица, и без образование и со
основно образование вкупно 35 лица. Во однос на половата застапеност поголем е
бројот на евидентирани машки лица со инвалидитет, односно од вкупно 71 лице, 23 од
нив се жени. Според старосната структура доминираат лицата од 35 до 44 години и
лица од 55 до 59 години. Според должината на чекање на работа доминираат
краткорочно невработени лица односно од 1 до 5 месеци.
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Табела бр.2: Евидентирани невработени инвалидни лица во Општина Штип според
возрасната структура, степенот на образование и видот на инвалидитет, со состојба на
31.12.2019 година
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Извор. Агенција за вработување на РСМ, Преглед на евидентирани инвалидни
невработени лица (хттпс://ав.гов.мк/лица-со-посебни-потреби.нспџ)
Во Штип функционира бизнис инкубатор Туртел - Инкубатор Дооел - Штип.
Инкубаторот, својата дејност ја извршува преку три организациони целини:
администрација, услуги и центар за помош и поддршка на МСП. Од втората половина
на 2000 година, инкубаторот работи на принципот на самофинансирање и до денес,
успешно ги извршува своите активности. Иако тој е во приватна соспственост, со него
гледаме можност за идна соработка и поддршка во активацијата на некои од
ранливите категории.
2.9 Мапирање на деца на улица
Во однос на бројот на деца на улица ЈУМЦСР Штип не располага со податок за број на
деца на улица. Исто така и СВР Штип во својата евиденцијата нема евидентирано
случаеви на асистенција на АВРСМ за деца на улица. Но сепак се наметнува
потребата да се направи мапирање на оваа целна група и нејзина идентификација, и
доколку се јават случаеви на деца на улица истите да се евидентираат и да се утврдат
специфичните потреби и предлози за идни мерки.
2.10 Мапирање на стари лица
Во публикацијата Процени на населението на 30.06.2015 и 31.12.2015 според полот и
возраста, по општини и по статистички региони (НТЕС 3 - 2007 година) извор ДЗС,
бројот на стари лица над 65 годишна возраст е нешто поголем од 6500 лица или
изнесува околу 14 % од вкупниот број на население. Но бројот на стари лица во
Општина Штип од 2015 година се зголемува, а за тоа говори и податокот од
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Здружението на пензионери на Штип и Карбинци каде се регистрирани 8300
пензионери. Според статистичките податоци добиени од Фондот за пензиско и
инвалидско осигурување заклучно со мај 2020 година, во општината има вкупно 9.000
пензионери. Според видот на пензии, најголем број корисници добиваат старосна
пензија, потоа се корисниците на семејна пензија и корисниците на инвалидска пензија.
Иако старосна пензија добиваат најголем дел од старите лица, како ранлива група се
издвојуваат лицата кои имаат низок износ на пензија, со што не можат да ги задоволат
основните егзистенцијални потреби. Во голем број повеќегенерациски семејства,
неретко пензијата претставува единствен извор на приходи за сите членови. Во ЈУ
МЦСР Штип 94 лица се корисници на правото на социјална сигурност за стари лица,
а во институција од социјална заштита се смесетни 2 лица. Од ова може да се заклучи
дека сепак е голем бројот на стари лица со навршени 65 години возраст кои немаат
никави приходи, односно не се корисници на пензија по било кој основ како и немаат
сопствени имоти и имотни права од кои кои би можеле да се издржуваат.
Во текот на првото полугодие на 2020 година од страна на Патронажната служба при
ЈЗУ Здравствен дом „Д-Р Панче Караѓозов„„ - Штип се посетени вкупно 2874 стари
лица, од кои 63 живеат сами. Најчести заболувања со кои се соочуваат старите лица
се
кардиоваскуларни
болести
како
висок
крвен
притисок,
дијабетис,
цереброваскуларни заболувања, малигни заболувања, хронични респираторни
заболувања, мускулно скелетни заболувања. Од Патронажната служба укажуваат дека
старите лица имаат потреба услуги посети во домот, помош во домот и услуги од
областа на здравствена нега.
3. СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ
За разлика од оние бенефиции што се поврзани со одржување на приходите и се
фокусирани на подобрување на финансиската ситуација на граѓаните (на пример ГМП,
пензии, здравствена заштита), социјалните услуги се ориентирани кон помош во
задоволување на нефинансиските потреби и непреченото остварување на развојни и
социјализаторски задачи. Тие понекогаш се нарекуваат лични социјални услуги,
хумани социјални услуги или услуги за социјална нега од причина што задоволувањето
на финансиските потреби на ранливите групи граѓани е клучно за нивната сигурност,
но сепак не значи неопходно обезбедување на задоволувачко ниво на социјално
функционирање. И додека облиците на финансиска помош историски се делегирани на
јавната социјално-заштитна мрежа, социјалните услуги ги обезбедуваат и јавни и
приватни (профитни и непрофитни) организации.
Социјалните услуги кои се обезбедуваат од Законот за социјална заштита се:
Услуги на информирање и упатување;
Услуги на стручна помош и подршка;
Услуги на советување;
Услуги во домот;
Услуги во заедницата;
Услуги за вон-семејна заштита;
3.1 ПОСТОЕЧКИ СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ
3.1.1 УСЛУГИ НА ИНФОРМИРАЊЕ И УПАТУВАЊЕ
Услуги на информирање и упатување опфаќаат информирање на граѓаните за
правата од социјалната заштита и расположливите социјални услуги, првична
проценка и упатување до други институции, со цел остварување непречен пристап
до правата и услугите.
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Услуги на информирање и упатување, согласно член 71 од Законот за
социјална заштита се обезбедени преку ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа – Штип

 Општински центар за социјални услуги
Информативно-советодавни услуги, менаџирање на случаеви заради остварување на
нивните социјални права, бесплатна правна помош и други услуги во поглед на
социјалната заштита им обезбедува Општинскиот центар за социјални услуги. Покрај
тоа, Центарот се грижи и за вмрежување и координација меѓу институциите на локално
ниво како и проширување и унапредување на соработката со граѓанските организации.
Општински центар за социјални услуги отворен е со поддршка на Германско друштво
за интернационална соработка ГИЗ.
Најголемиот број на граѓани кои се обраќаат во Општинскиот центар за социјални
услуги Штип се лица од Ромска националност кои се корисници на повеќе видови на
социјални права, невработени, бездомници, самохрани родители, лица со
инвалидитет, лица без документи, повратници од странство, лица без никакви
примања.


Давање на подршка на Патронажните служби и обезбедување на нивен влез
во Ромските семејства за вршење на здравствена едукација
Во рамки на ОКР програмата се обезбедуваат лица од Ромска припадност кои работат
теренски заедно со Патронажните служби. Задачата на овие тимови е да го зголемат
информирањето за здравствените (попатно и за социјалните услуги), но и да
идентификуваат социјални и здравствени ризици кои потоа се превенираат и третираат
од други соодветни служби. Програмата и планот за работа се координирани од
Здравниот дом, а селекцијата, ангажманот и исплатата се општинска обврска.
 Програма Општинско корисна работа
Услуги на упатување до други институции со цел остварување до правата и услугите
во период од 6 месеци беа обезбедени од страна на две лица, а услугата беше дадена
на над 200 лица во рамки на програмата Општинско корисна работа.
3.1.2 УСЛУГИ НА СТРУЧНА ПОМОШ И ПОДДРШКА
Услугите на стручна помош и поддршка на поединец и семејството опфаќаат
помош и поддршка за надминување на индивидуалните и семејните проблеми преку
проценка, планирање, интревенции за заштита и евалуација, како и следење на
состојбата по завршување на интервенциите, со цел зајакнување на корисниците,
промоција на нивниот непречен развој, обезбедување и одржување на
добросостојбата и незвисноста и нивно долгорочно оспособување за самостојно
надминување на социјалните проблеми.
 Услуги на стручна помош и поддршка, согласно член 72 од Законот за
социјална заштита обезбедени преку ЈУ Меѓуопштински центар за социјални
работи – Штип.
3.1.3 УСЛУГИ НА СОВЕТУВАЊЕ
Услугите на советување опфаќаат советодавна работа, односно советувалишна
работа со цел превенирање, ублажување и надминување на последиците од
настанатите социјални проблеми на поединец и семејства и тоа:
- подготовка за брак, живот во семејство, родителство, планирање на семејство,
брачно/партнерско советување за партнери со нарушени односи;
- советување при развод на брак;
- семејна медијација за семејства со нарушени семејни односи;
- психо-социјална подршка за жртви на семејно насилство,
- психо-социјална подршка за сторители на семејно насилство и
- други специјализирани видови на советувања.
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Услуги на советување согласно член 73 од Законот за социјална заштита се
обезбедени преку ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи – Штип.



Бесплатана правна помош на жени и девојчиња жртви на родово-базарано и
семејно насилство

Услуги на бесплатна правна помош, правно зајакнување и помош и поддршка во
нивната социјална интеграција и економско јакнење, со соодветно упатување до
релевантни институции во врска со решавање на секој нивен проблем ги обезбедува
Здружението ЕХО Едукативно хуманитарна организација каде доминантна целна група
се жени и девојчиња жртви на родово-базирано и семејно насилство. Исто така, ЕХО
обезбедува БПП на сите граѓани односно работи со сите граѓани, а најчести се
припадниците на социјално ранливите категории-лица со ниски приходи, корисници на
правта од социјалната заштита, самохрани родители кои се наоѓаат во социјален ризик
и кои поради сиромаштијата не можат да остварат ефикасен, квалитетен и навремен
пристап до правда во остварувањето и заштитата на своите права. Услугата е
финансирана од страна на донатори.


Бесплатна правна помош на ромската заедница

Бесплатна правна помош преку советување, информирање за постапките, како и
правно застапување доколку е потребно за ромското население обезбедува
Здружението за правата на Ромите. Во Здружението се вработени 3 правници а
случаевите ги избира оние што претставуваат драстично кршење на човековите права.
Здружението за функционирање на овој тип на услуга средства обезбедува преку
проекти.


Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно
насилство

Советувалиштето е во склоп на ЈУМЦСР Штип и се работи по претходно закажана
средба со термин во период на работното време на центарот. Корисници се жртвите на
семејно насилство кои претходно имаат дадено писмена согласност за нивно
вклучување.
3.1.4 УСЛУГИ ВО ДОМОТ
Услуги во домот се услуги за обебедување помош и нега во домот на лице со
привремено или трајно намален функционален капацитет, со цел овозможување на
лицето да продолжи да живее во сопствениот дом и превенција на потребата од
вонсемејна заштита.
Услуги во домот се:
- помош и нега во домот
- лична асистенција
3.1.4.1 Помош и нега во домот
Со услугата помош и нега во домот, се обезбедува помош во вршење основни и
инструментални активности од секојдневниот живот до 80 часа месечно, за лица со
намален функционален капацитет кои не можат сами да се грижат за себе, со цел да
се оспособи корисникот за само-помош, односно да ја врати, стекне или одржи
способноста самиот да се грижи за себе, за да продолжи да живее во сосптвениот дом
и да води независен живот во заедницата. Корисници на услугата се: лица со најтешка
попреченост, односно комбинирана попреченост со највисок степен, потполно слепи
лица, стари лица и други лица на кои им е потребна помош и нега во домот.
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Мобилни тимови за помош на стари и изнемоштени лица, лица со
попречености и други ранливи категории

Мобилни тимови за потребата која се јави со состојбата Ковид 19 беа организирани од
страна на Општина Штип и Црвен крст како и во рамки на програмата ОКР. Мобилни
тимови им помагаат на стари, изнемоштени лица, хронично болни лица, самохрани
родители, лица со попреченост, лица кои поради различни причини имаат потешкотии
со движењето или спаѓаат во категоријата на лица во ризик со цел да им се олесни
секојдневното функционирање на оваа категорија граѓани и да не се изложуваат на
дополнителна опасност, набавуваа прехрамбени продукти, хигиенски средства,
лекови, извршуваа шалтерски услуги. Од почетокот на кризата до сега околу 300
корисници ја искористиле овој тип на услуга на територијата на општина Штип. Од
страна на Црвен крст беа формирани и мобилни тимови за диструбуција на онколошка
терапија. Услугите од страна на мобилните тимови не се воспоставени туку истите се
пилотирани преку програмата Општинско корисна работа ( ОКР ).


Сервисни услуги на стари и изнемоштени лица, лица со инвалидитет и лица
со попречености во домашни услови и надвор од домот

Услуги во форма на пружање на помош во домашни услови односно помош во
извршување и олеснување на секојдневните животни и социјални активности (набавка
на намирници, придружба и одење на доктор, набавка и подготовка на храна, хигиена
во домот, придружба на културни настани, помош и грижа, помош при обезбедување на
граѓански права во институциите, масажа, помош при лична хигиена, грижа за
подготовка и прием на дете од школо, читање на дневен печат и книга, цепење и
доставување на огревно дрво, дневни прошетки услуги обезбедени преку програмата
ОКР за стари и изнемоштени лица, лица со попречености и лица со телесен
инвалидитет. Сервисни услуги за стари и изнемоштени лица, лица со инвалидитет и
лица со попречености во домашни услови и надвор од домот не се воспоставени туку
истите се пилотирани преку програмата ОКР.
3.1.5 УСЛУГИ ВО ЗАЕДНИЦАТА
Услуги во заедницата опфаќаат услуги на дневен, привремен престој,
ресоцијализација, рехабилитација, реинтеграција на корисници, одмена на семејна
грижа и куќа на пола пат заради превенција, згрижување и заштита, а со цел
овозможување на корисникот да продолжи да живее во сопствениот дом, односно
заедницата и превенција на потребите од вонсемејна заштита.
3.1.5.1 Услуги на дневен престој
Услугата за дневен престој опфаќа дневно згрижување, индивидуални активности
за стекнување и рабитни вештини, социјални, културни
и рекреативни
активности, едукацја, социјална подршка на лицата и нивните семејства и други
сродни активности. Корисници на услугата се: деца во ризик, лица со попречености,
маргинализирани лица,стари лица и други лица со специфични социјални проблеми.


Дневен центар за деца со аутизам

За децата со аутизам отворен е Дневен центар за деца со аутизам и во моментов се
згрижени 9 деца со аутизам. Објектот е отворен од страна на МТСП со подршка на
Општина Штип и е организациона форма на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа. Овој центар служи за анимација на децата, совладување на пречките,
дружење и социјализација, како и обезбедување на третман од стручни лица. Преку
програмата ОКР беа работно ангажирани две лица 1 медицинска сестра која ги
даваше следниве услуги и тоа помош и подршка при прифаќање, облекување и
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соблекување, хранење, одржување на личната хигиена и обавување на физиолошкит
потреби на корисниците, учество во тоалет трениг, грижење за здравствената состојба
на корисниците, учество во изведување на одредени програмски активности, грижа за
медицинската терапија на децата како и водење на медицинско досие. И еден
психологот кој учествува во реализирање на активности за социјализација, адаптација,
интеграција, и самостојно функционирање согласно Програмата за работа, вршеше
советодавна работа, соработува со семејството, локалната заедница и стручните
служби, оформува и води досие за корисниците, изработува наод и мислење за
корисниците.


Дневен центар за лица со телесна или интелектуална попреченост,

Во дневниот центар за лица со интелектуална или телесна попреченост се сместени
вкупно 14 корисници и се на најразлична возраст од 7 до 20 години, во однос на полот
9 деца се од машки пол и 5 деца се од женски пол. Тоа се лица со тешка и најтешки
пречки во телесниот развој и со комбинирани пречки. Центарот на своите корисници
им обезбедува престој, храна и индивидуална и групна работа со лицата од страна на
вработениот стручен тим. Со родителите се одржуваат редовни средби и истите се
вклучени и во активностите на дневниот центар. Дневниот центар е целосно
финасиран од Министерство за труд и социјална политика. Во рамки на ОКР
програмата беше ангажиран физотерапевт кој ги даваше следниве услуги
реализираше физикална терапија согласно потребите на корисниците, секојдневна
грижа, реахабилитација и социјализација на децата, врши проценка на моторниот
развој и способностите на корисниците , ги следи промените во физичката состојба на
корисниците како и активно соработува со стручните служби во центарот.


Дневен центар за лица со интелектуална попреченост над 18 годишна
возраст

Во моментот Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост над 18 годишна
возраст го посетуваат 15 лица со интелектуална попреченост и со нив работат
помошен соработник и психолог. Оформен е во просториите на ООУ „Гоце Делчев„„ Штип, а е отстапен на Републичкиот центар за подршка на лица со интелектуална
попреченост – Порака. Работно време е од 8 до 16 часот. Дневниот центар е
управуван и финансиран од страна на Републичкиот центар за подршка на лица со
интелектуална попреченост – Порака Скопје
 Сензорни соби
Сензорна соба наменета за деца со аутизам отворена во Дневен центар за деца со
аутизам финансирана и управувана од ЈУМ Центар за социјална работа. Во детската
градинка „Астибо„„со средства од проект е отворена сензорна соба од 30 м2 наменета
за деца со потешкотии во развојот и истата е управувана од градинката. Во
ООУ„Ванчо Прке” е отворена сензорна соба која е делумно опремена со средства од
донација а управувана е од самото училиштето, и е наменета за сите ученици од
посебните одделенија, инклузираните деца во редовна настава и децате од
паралелките со
аутизам. Во сензорните соби се одвиваат реахабилитациони
активности, вежби за сензорна интеграција, на децата им се помага во стимулирање
на чуството за слух, вид, допир и мирис односно децата ги истражуваат и развиваат
своите сензорни вештини се реалксираат, смируваат и ослободуваат од напнатоста.


Клубови за стари лица

Од страна на Здружението на пензионери на Штип и Карбинци се отворени 8 клуба за
стари лица во повеќе населби каде лицата секојдневно ги користат клубовите при што
лицата се социјализираат,
дружат, играт друштвени игри итн. Клубовите се
управувани и финансирани од самото здружение.
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Услугата за привремен престој обезбедува заштита и стручна помош на лица кои
се наоѓаат во кризна состојба заради надминување на состојбата и нивна социјалан
интеграција. Корисници на услугата се: дете кое ќе се затекне без родителска
грижа или скита, дете жртва на злоупотреба, жртва на семејно насилство и родово
базирано насилство, жртва на трговија со луѓе, бездомници.


Згрижување на бездомни лица

За 11 бездомни лица кои поради одредени причини (финансиски, семејни, итн.)
останаа без кров над глава се јави потреба за нивно згрижување. За таа цел Општина
Штип изнајде решение кое во соработа со Црквата Св. Недела (Мирјанина Црква)
овозможи бесплатно згрижување. Во црквата беа веќе изградени конаци кои беа
неискористени и во договор со општината истите беа остапени за овие
маргаинализирани групи, од страна на општината беа адаптирани, опремени и
создадени услови за нивни користење. Општината за овие лица ги покрива секоја
година трошоците за струја, во зимските периоди обезбедува огревно дрво а исто така
помага и во хигиенски пакети, прехрамбени пакети, облека.
Исто така во старото нервно одделение објект во сопственост на УГД поради
елиментарни непогоди поплави, срушени објекти со процесот за легализација на
дивоградбите привремено се сместени 50 ромски фамилии или околу 200 лица. МТСП
за овие лица обезбедува средства за трошоци за струја и вода.
 Кризен центар за жени жртви на родово базирано/семејно насилство 24/48
Во 2019 година отворен е Кризен центар за за жени жртви на родово базирано/семејно
насилство кој е од регинален карактер и со него менаџира ЈУМ Центар за социјална
работа Штип. Со жртвите на семејно насилство работи тим од четири стручни лица,
социјален работник, педагог, психолог и правник лица кои се вработени во Центарот за
социјална работа. На жртвите на семејно насилство им се обезбедува безбедност,
сигурност и сместување во период од 24 часа до 48 часа.
 Сместувачки капацитети за стари лица од ранливи категории
Здружението на пензионери на Штип и Карбинци во нивна сопственост располага со 12
гарсоњери кои се изнајмени за живеење на пензионери од ранливите категории кои
поради одредени причини се останати без кров над глава.
3.1.5.3 Услуги на рехабилитација и реинтеграција
Услугата за рехабилитација и реинтеграција на лица кои се соочуваат со социјални
и/или здравствени проблеми се обезбедуваат преку психосоцијална подршка,
терапевска работа, работно-окупациона терапија, подршка за стекнување на
работни вештини и вештини за вработување, реинтеграција и самостојно
живеење. Корисници на услугата се: деца во ризик, лица со попречености и
маргинализирани лица со специфични социјални и здравствени проблеми.


Програмата за намалување на штети од употреба на дроги

Програмата за намалување на штети од употреба на дроги ја спроведува Младински
Клуб – Штип и е наменета за корисници на дроги кои ињектираат, нивните семејства и
млади под ризик. Програмата се состои од повеќе сервиси под еден кров преку кои се
стреми да влијае кон намалување на штетните последици од употребата на дроги со
цел да се подобри здравствената и социјалната состојба на корисниците.
Услуги на терен и во стационарот кои ги спроведува социјалениот работник се:
- Информации и консултации за добивање здравствено осигурување, социјална
помош, документи за лична идентификација;
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- Асистенција при вадење на потребните документи;
- Поврзување со потребните здравствени и социјални институции и сместување во
истите;
- Индивидуални советувања и советувања во група;
- Нудење на информации за вработување;
- Материјална помош (административни такси, оброк, облека, лекови);
- Разговори со семејството итн.

3.1.6 УСЛУГИ НА ВОН-СЕМЕЈНА ЗАШТИТА
Со услуги на вон-семејна заштита се обезбедува основна заштита која опфаќа:
сместување, помош и подршка од стручни лица, згрижување, исхрана, облека,
здравствена заштита и други услуги во зависност од видот на корисниците кои немаат
услови за живеење во своето мејство или од други причини им е потреба вон-семејна
заштита.
Услуги на вон семејна заштита се:
1. Живеење со поддршка
2. Згрижување во друго семејство
3. Сместување во установа
Живеење со поддршка
Услугата се обезбедува во посебна стамбена единица со помош од стручни или други
лица во остварување на основните и инструменталните активности во секојдневниот
живот. Помошта и подршката може да биде повремена, дневна или 24 часовна помош
и подршка во зависност од потребите на корисникот. Корисници на услугата се: лица со
попреченост и деца без родители и родителска грижа над 14 годишна возраст, а
најдоцна до навршување на средното образование, заради оспособување за
самостоен живот и интеграција во општеството. Во моментов Штип нема воспоставено
ваква услуга, но ја има препознато потребата и придобивката од неа, и размислува во
иднина да се ја развива.


Мал групен дом за деца без родители и родителска грижа

Пет деца без родители и родителска грижа се сместени во малиот групен дом кои
претходно беа згрижени во Домот без родители „11 Октомври” – Скопје. Домот се
наоѓа на периферија на градот и е во сопственост на општината. На децата во домот
им се обезбедени основните животни потреби како: домување, храна, одржување
лична хигиена, облека, нега и грижа за здравјето, воспитување и образование. ЈУМ
Центар за социјална работа - Штип, е институција која е надлежна за домот и
обезбедува 24-часовна непрекината грижа за сместените деца.
3.2 Нови социјални услуги
За ублажување на сиромаштијата, за поддршка на ранливите групи и за промовирање
на самостојното и пристојно живеење на граѓаните важна активност е обезбедувањето
квалитетни социјални услуги на локално ниво. Државата, општината, корисниците,
локалното граѓанство, бизнис заедницата се мнгоу важни актери кои преку нивна
интеракција ќе се овозможи пристап до социјални услуги. Клучен предуслов за
обезбедување на пристап до социјални услуги е законодавството, но сепак не
гарантира дека услугата всушност е обезбедена (целосно, ефикасно и ефективно) на
локално ниво, но затоа од голема важност е локалните носители на политики да го
промовираат пристапот на локаланото население до социјалните услуги што им стојат
на располагање.
Општината во соработка со засегнатите чинители ќе овозможи односно ќе создаде
услови за функционирање на постоечките услуги нивна одржливост како и ќе се
создадт услови за развој на нови социјални услуги согласно потребите на локалното
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население. Исто така општината ќе даде подршка и ќе створи услови за зголемување
на бројот на локални невладини организации како даватели на социјални услуги.
Постоечките социјални услуги како и развојот на нови социјални услуги покрај од
буџетот на Општина Штип ќе се обезбедат средства и преку европските фондови,
донации/ донаторски средства, од буџетот на Министерство за труд и социјална
политика и други финансиски подршки.
Покрај овие, тука наведени услуги, а доколку се појави дополнителна потреба, ја
оставаме отворена можноста да се развиваат иновативни услуги.
3.2.1. Услуги на информирање и упатување
- Според податоците добиени од мапирањето голем е бројот на лица од ромската
популација во Штип кои имаат потреба од дополнителни услуги поврзани со
остварување на правата од социјалната заштита, но и од можностите за вработување.
Во таа насока неопходно е ангажирање на ромски медијатор за вработување, како
линк помеѓу ромското население и АВРМ, со што ќе се направи позитивен исчекор во
постоечкото информирање и ќе се надополни со:
- информирање за дооформување на основно и средно образование како
предуслов вклучување на пазарот на трудот и поконкурентност на пазарот на
трудот;
- подигнување на свеста за моделот социјално претрпијатие како можност за
вработување и намалување на невработеноста кај социјално ранливи
категории;
- поголема информираност за критериумите и условите за искористување на
активните програми и мерки за вработување, а потребно е и стимулирање на
ромското население за поголема вклученост во мерките за вработување преку
Агенцијата за вработување.
Покрај тоа потребно е да се организираат настани за подигање на свеста на сите
невработени лица за нивните права и обврски и да се обезбеди подобар пристап на
информациите од пазарот на труд.
- Инфо-канцеларија4, во склоп на Центар за помош во домашни услови, услуга
развиена во соработка меѓу Општина Штип и Црвен крст. Таа ќе треба да биде
местото каде граѓаните ќе може да се информираат за правата и услугите поврзани со
користење на помош и нега во домашни услови за стари и лица со попреченост,
вклучување во активности поврзани со активно стареење и ресоцијализација, но и
точка за мапирање за развој на нови социјални услуги кои ќе ги надополнуваат овие.
- Неопходно е да се развие услугата на правно упатување на сите жртви на семејно
насилство - како дел од Интегративен центар за заштита на жени и девојки од РБН и
СН;
3.2.2 Услуги на стручна помош и поддршка
Долгоочекуваното работење на случај од страна на стручните лица на ЦСР ќе биде од
голема помош за ромските семејства кои покрај сиромаштијата и комплексни семејни
ситуации треба да се соочат и со промена на живеалиште. Ова е ситуација која тешко
може да се надмине без стручна помош и поддршка.
- Развивањето на нова услуга како одговор на проблемот на домувањето на ромската
популација, ќе овозможи надминување на идивидуалните или семејните проблеми,
Оваа услуга, заедно со услугите Центар за помош во домашни услови и Дневен центар за
активно стареење се аплицирани како проектна идеја на Јавниот повик, Проект за развој на
социјални услуги од страна на МТСП со Светска Банка. Во тек е процесот на избор на проекти
кои ќе го добијат финансирањето. Просторот за сите 3 услуги претставува една целина и е
обезбеден од страна на Црвен крст. Тој е во нивно владение, но потребно е адаптирање и
опремување на објектот, како и набавка на опрема за мобилниот тим и нивна обука.
4
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индивидуална интеграција, активација и социјализација. Планирана е и подршка на
ромски невладини организации кои ќе им дадат помош и подршка на ромските
семејства за полесна адаптација, приспособување на новата животна средина со што
ке им се помогне во приспособување во социјални, здравствени, образовни економски
сегменти, но и советување и едукација на населението за одржување на личната
хигиена, заштита на животната средина и јавните богатства.
3.2.3. Услуги на советување
Развивањето на оваа услуга се базира според информациите добиени од мапирањето
и се однесува на лицата кои доаѓаат од семејства со нарушени семејни односи.
- Подршка на невладини организации од областа на семејно насилство и родово
базирано насилство кои ќе ја развијат услугата на психосоцијално советување и
подршка жртви на семејно насилство со цел зајакнување од траума и социјална
интеграција како дел од Интегративен центар за заштита на жени и девојки од РБН и
СН. Неопходно е да се посвети посебно внимание на самохраните жени Ромки кои при
прекин на вонбрачната заедница имаат проблеми при доделувањето старателство врз
малолетните деца и често се жртви на семејно насилство.
- Подршка на невладини организации од областа на семејно насилство и родово
базирано насилство кои ќе ја развијат услугата на економско јакнење на жртви на
семејно насилство како дел од Интегративен центар за заштита на жени и девојки од
РБН и СН.
3.2.4 Услуги во домот
3.2.4.1 Помош и нега во домот
Општина Штип има потреба од формирање на Центар за помош и нега во домот.
Потребата за оваа услуга произлегува од мапирањето и спроведената анализа со
здружението на пенизонери и телесни инвалиди. Развој на оваа услуга ќе овозможи
помош и поддршка во остварување на секојдневните потреби и активности,
професионална нега и подобрување на квалитетот на живот на оваа целна група. Со
развојот на оваа услуга ќе се опфатат лица со телесен инвалидитет, слепи лица,
инвалиди на трудот, стари и изнемоштени лица.
Предвидено да бидат опфатени 40 стари и изнемоштени лица, телесни инвалиди и
слепи лица во трета доба кои живеат сами на територијата на општина Штип, кои ќе
добиваат помош и грижа преку домашни посети еднаш до два пати неделно.
Домашната посета ќе ја реализираат мобилни тимови составени од волонтери и по
потреба медицинска сестра или парамедик. Услугите од мобилните тимови опфаќаат
набавка на намирници, извршување на шалтерски услиги за корисникот (плаќање на
сметки) подигнување рецепти од матичен лекар, набавка на лекови, а медицинска
сестра еднаш неделно ќе врши проверка на крвен притисок и шеќер во крвта.
3.2.4.2 Лична асистенција
- Според податоците добиени од мапирањето за лицата со попреченост на територија
на општина Штип има недостаток и потреба од услугата на лична асистенција. Оваа
услуга ќе придонесе за независно и самостојно живеење на лицата со попреченост
(лица со физичка попреченост, лица со интелектуална попреченост и лица со
кобинирани попречености) и нивно активно и рамноправно учество во заедницата и во
општеството во целина, обезбедувајќи им поддршка за нивно осамостојување,
согласно индивидуалните потреби. Развојот на услугата ќе се базира на правилниците
од Законот за социјална заштита.
3.2.5. Услуги во заедницата
3.2.5.1 Услуга на дневен престој
- Дневен центар за активно стареење, потреба која беше истакната од страна на
пензионерите. Центарот е наменет за стари лица кои се повитални и имаат потреба
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своето слободно време да го поминат на организиран начин. Во центарот ќе се
одржуваат работилници и едукативни сесии за лицата од третата доба, друштвени
игри и активности со натпреварувачки карактер, одбележување на празници,
родендени организирање на екскурзии итн. Меѓуопштинска соработка е предвидена во
делот на наменски организирани работилници на кои би присуствувале групи стари
лица од други општини каде функционира системот на вонинституционална грижа за
стари лица со вклученост на Црвен крст, со тоа ќе се разменат искуства во делот на
практиките за активно стареење,но и дополнително дружење и можност за
реализирање екскурзии за лицата од трета доба.
Оваа потреба Општина Штип во соработа со Црвен крст како проект ја аплицираше на
Јавниот повик, Проект за развој на социјални услуги од страна на МТСП со Светска
Банка. Во тек е процесот на избор на проекти кои ќе го добијат финансирањето. Од
страна на Црвен крст е обезбеден простор кој е во нивно владение и е потребно
реновирање, опремување на центарот. Над 80 стари лица од општина Штип ќе можат
на неделна основа да го посетуваат Дневниот центар, по 20-тина на дневно ниво.
3.2.5.2 Услуга на привремен престој
- Услуга за интервентно сместување за жртви на семејно насилство, развиена и
координирана во соработка со здружението ЕХО. Ова е услуга која ќе ја надополнува
работата на регионалниот Интегративен центар за жртви на семејно насилство во кој
ќе се обезбедува заштита и стручна помош на жртвите на семејно насилство за да се
надминат проблемите и да се овозможи нивна реинтеграција во општеството. Услугата
ќе се дава на издвоена локација од просториите на центарот, а ќе го користи неговиот
стручен тим.
- Програмите за рехабилитација и ресоцијализација на корисници на дрога и други
психотропни сустанци, на Младинскиот центар од Штип, планираат да работат на
развој на услуга за привремен престој, кое секако ќе биде подрржано од општината.
3.2.5.3 Услуга на интеграција и ресоцијализација
- Регионална услуга за социјализација и ресоцијализација на корисниците на дроги и
нивните семејства преку комбинирана советодавана работа, индивидуална, семејна и
групна терапија работилници и програми за обуки, за корисници од територијата на
град Штип и околните градови од источниот регион.
- Работна реинтеграција и ресоцијализација, преку воспоставување на систем за
зголемување на можностите за неформално образование, обуки на различни теми за
подобрување на вештините на невработените лица, дообука, доквалификација и
преквалификација, имајќи го во предвид фактот дека образовната структура на
невработените лица не е поволна и потребно е воведување на низа на активности за
нејзино прилагодување и подобрување на вработливоста, согласно потребите на
пазарот на труд.
3.2.6. Услуги за вон-семејна заштита
3.2.6.1 Живеење со поддршка
Следејќи го процесот на деинстуционалзиација, но и потребите на лицата со
попреченост општина Штип ќе се насочи кон обезбедување на мали групни домови или
стамбени единици на лица со попреченост над 26 годишна возраст.
3.2.6.2 Згрижување во семејство
- Во општина Штип нема регистрирано ниту едно згрижувачко семејство за таа цел се
јавува потреба од организирање на јавна кампања (на пример трибини по урбани
заедници) за формата на згрижувачки семејства.
3.2.6.3 Сместување во установа
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Потребата од отворање Дом за стари лица кој ќе биде од регионален карактер е
посочена од страна на самите лица, а како таква е препознаена и од локалните власти,
но недостигот од финансиски средства ја оневозможува реализацијата на оваа идеја.
Здружението на пензионери со сопствени средства како и со подршка на Општина
Штип во 2014 година ја започнаа изградба на Дом за стари лица во Штип. Домот е во
фаза на градба, но заради финансиски проблеми, истата оди позабавено Во домот
според проектот се очекува да се сместат околу 100 пензионери по принцип на
хотелска услуга и медицинска нега и истиот да биде од регионален карактер.
3.3 Идентификување и приоретизирање на социјални ризици во општината
Според состојбите во нашата општина идентификувано е постоењето на следните
социјални ризици и направеба е приоретизација врз која ќе се заснова идниот развој на
социјалните услуги, и тоа:
 Старост
 Попреченост
 Сиромаштија
 Насилство
 Дрога и алкохол

18 јануари 2021

Социјален
ризик

1. Старост

2. Лица со
попреченост

3. Сиромаштија

Спецификација
на социјални
ризици

Постоечки
услуги

Број 1

Постоечки човечки
ресурси

1.1 Стари лица
над 60 години
1.2. Стари лица со
попреченост
1.3 Стари лица со
хронични болести

- Услуга за
помош и нега во
домот - ОКР

Несертифицирани
негуватели/
волонтери

2.1 Лица со
интелектуална
попреченост
2.2 Лица со
физичка
попреченост
2.3 Аутизам
2.4 Лица со
ретки болести

- Услуги во
заедницата
(услуга за
дневен престој)

- Едукатор/
рехабилитатор
- Помошен
соработник
- Психолог

3.1 Невработени
лица
3.2 Ниско
квалификувани
Роми
3.3 Самохрани
родители
3.4 Бездомни
лица
3.5 Роми кои
имаат проблеми
со домување

- Општинско
корисна работа
- Народна кујна

- Вработени во
ЦРС Штип
- Ромски медијатор

Развој на нови услуги

- Услуги во домот (помош и
нега во домот)
- Услуги во заедницата (услуга
за дневен престој)
- Услуги за вон- семејна
заштита (сместување во
установа)
- Услуга во домот
- Лична асистенција

- Услуги за информирање и
упатување
- Услуги на советување
- Услуги на стручна помош и
поддршка
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Потребни ресурси

- Координатор
- Сертифицирани негователи/ки
- Социјален работник
- Физиотерапевти
- Медицински сестри
- Доктор
- Психолог
- Координатор
- Социјален работник
- Психолог
- Сертифицирани лични асистенти
- Физиотерапевти

- Специјалнен едукатор и рехабилитатор
- Ромски медијатор
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4.Насилство

4.1 Жени жртви на
семејно
насислство
4.2 Лица со
нарушени семејни
односи

Има развиено
услуга за
бесплатна правна
помош во рамки
на која има правно
информирање и
сиветување за
остварување и
заштита на права
од социјална
заштита и заштита
од РБН и СН

- Вработени во
ЦСР
-Вработени во
ЕХО

- Услуги во заедницата
-услуги за
привремен престој
( интеревентен престој)
- Услуги на советување

- Психолог
- Психотерапевт
- Социјален работник
-Координатор (како интервизија или
супервизија на работата на лицата кои ќе
ги даваат услугите)

5. Дрога и
алкохол

5.1 Лица
корисници на
дроги и
психотропни
супстанци
5.2 Лица
корисници на
алкохол

- Услуги за
информирање и
упатување
- Услуги на
советување
- Услуги на
стручна помош и
поддршка

- Вработени во
ЦСР
- Стручни
соработници

- Услуги во заедницата
(услуги за привремен престој)
- Услуги за советување

- Психолог
- Психотерапевт
- Работен терапевт

4.Потребни капацитети и финансиска подршка
Нова услуга

Форма

Услуги на
информирање
и упатување

Услугата на
информирање и
упатување ќе
биде насочена
кон активација и

Инфраструктура
(постоечки во
изградба,
потребна
реконструкција,
потребна
адаптација, нема)
и опрема

Капцитет/опфат
Потребни
(број на корисници, финансиски
површина,
средства
територија, итн)

Најмалку 100 Роми
активни баратели
на работа

Надоместок за
1 лице џ 9.000
ден.(бруто) џ12
месеци=
108.000ден.

Извори на
финансирање
или начин на
прибирање на
потребните
финансиски
средства
-Средства од
европските
фондови,
Општински буџет,
Донации/

Планирана
соработка со:

-МТСП,
-АВРМ-Центар за
вработување Штип,
-Ромски невладини
организации;

Време/период
на
реализација

4 години
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Број 1

вклучување на
пазарот на труд
(Ромска
заедница, млади
невработени,
долгрочно
невработени,
лица со ниска
квалификација)
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донаторски
-Приватни компании,
средства
-УНДП
-Швајцарска
агенција за развој и
соработка(СДЦ)

Услуги на
информирање
и упатување

Услуга насочена
кон упатување и
информирање на
сите жртви на
семејно
насилство

Жртви на семејно
насилство и
насилство врз
жените на
територија на
општина Штип

Надоместок за
1 лице
џ 9.000ден
џ 12 месеци=
108.000ден.

-Буџет на Општина
Штип;
-Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

-Невладини
организации;
-МТСП

Услуги на
советување

Психо-социјално
советување,
реинтеграција и
ресоцијализација
на жртви на
семејно
насилство.

Жртви на семејно
насилство

Надоместок за
1 лице
џ 9.000ден
џ 12 месеци=
108.000ден

-Буџет на Општина
Штип;
-Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

-Невладина
организација која
работи на полето
на семејно
насилство
-МТСП

4 години

Услуги на
советување

Советување од
областа на
семејно
насилство и
родово базирано
насилство

Жртви на семејно
насилство

Надоместок за
1 лице
џ 9.000ден
џ 12 месеци=
108.000ден

-Буџет на Општина
Штип;
-Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

-Невладина
организација која
работи на полето
на семејно
насилство
-МТСП

4 години

4 години
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Услуги на
советување

Услуги во
домот

Услуги во
домот

Број 1

Советување на
Ромската
заеница

Просторија во
сопственост на
Помош и нега во Црвен Крст Штип;
домот
(околу 80 квадрати,
од кои 30 квадрати
за инфо центар +
центар за помош)

Лична асистенција

Услуги на дневен

Адаптација и
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Маргинализирани
групи на граѓани
од ромска
националност кои
се останати без
своите
живеалишта и
живеат во
супстандардни
услови

Надоместок за
1 лице џ
9.000ден џ 12
месеци=
108.000ден

Вкупно опфатени
40 лица од кои 20
стари и
изнемоштени лица
и
20 стари лица со
попреченост.

-Адаптација на
простор
250.000ден.
- Опрема на
просторија150.000ден.
Испорака на
услугата за 40
корисници за
24 месеци
18 432 000
( 9 216 000 ден.
годишно)

20 Лица со
попречености
(лица со физичка
попреченост, лица
со интелектуална
попреченост и
лица со
кобинирани
попречености)

Обука за 10
лични
асистенти 200
000 ден.
Испорака на
услуга за 20
корисници за
24 месеци 8
563 200
( 4 281 600
годишно)

Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

-Невладини
организации
-ЈУМЦентар за
социјална
работа-Штип

- МТСП
-Буџет на Општина
Штип;
- Други донатори

МТСП
ЈУМЦентар за
социјална работа
Штип,
Матичен лекар,
Црвен крст,
НВО

-МТСП
-Донации/
донаторски
средства

-МТСП
-Здруженија на
граѓани
-Црвен КрстШтип

-МТСП
-Адаптација на - Средства од

4 години

2 години
2022-2024

2 години
2022-2024
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Услуги во
заедницата

Број 1

престој - Дневен
центар за
активно
стареење

доопремување на
постоечки дневен
центар во
сопственост на
Црвен Крст (околу
50 квадрати)

80 Активни стари
лица на територија
општина Штип

Реинтеграција и
активација

Адаптација и
опремување на
простор

20
Маргинализирани
лица со
специфични
социјални и
здравствени
проблеми и лица
со попречености

Услуги во
заедницата

Услуга за
ресоцијализација
и рехабилитација

Дневна услуга во
центар за
рехабилитација,
реинтеграција и
ресоцијализација
(Има потреба од
доопремување на
посточки простор
кој го работи
Младински Клуб
Штип со мебел и
електронски
апарати и
внатрешно
обновување на
столарија и ѕидови
за 80 м2)

50 Корисниците на
дроги и нивните
семејства

простор 300
000 ден.
Ипорака на
услугата за
дневен пресотј
за 80
корисници за
24 месеци 13
263 360 ( 6 631
680 годишно)
Адаптација на
простор
350 000
Испорака на
услугата за 20
корисници за
24 месеци 4
531 680 ден (2
265 840
годишно)
Ипорака на
услугата за 24
месеци 11 329
200 ( 5 664 600
ден. годишно)
(Потреба од
ангажман на
психолог и
работен
терапевт за
рехабилитација
без
медикамент)
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европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства
-Општина Штип

-МТСП
-Донатори

-МТСП
- Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства
-Републички Црвен
крст

--Црвен крстШтип
-АВРМ-Центар з
авработување
Штип
-ЦСР Штип

-Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства-Буџет на Општина
Штип
-МТСП

-Здружение на
граѓани
-Младински клубШтип

2 години
2022-2024

2 години
2022-2024

2 години
2022-2024
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Услуга во
заедницата

Услуги на вонсемејна
заштита

Услуги на вонсемејна
заштита

Услуги на
интервентен
престој за жртви
на семејно
насилство и
родово базирано
насилство

Живеење со
поддршка Услуги во мал
групен дом за
лица со
попреченост

Услуги за
сместување во
установа за
стари лица

Број 1

Изнајмен простор

Потреба од
простор, опрема,

Парцела на
општина Штип.
/Површина та на
парцелата е
5543.87 ,
максималната
површина за
градба-60% е
2044.34 а бруто
површина 8177.37.
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-Здружение на
граѓани ЕХО
-МТСП
-Фондации
-ЈУМЦ за
социјална
работа-Штип

20
Жртви
на
семејно насилство

Изнајмување
на простор
12.500,00
ден/мес =
150.000,00
ден/годишно

-Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства-Буџет на Општина
Штип

21 Лица со
попреченост над
28 годишна
возраст во 3 мали
групни домови

Адаптација на
3 простории/
објекти
900 000 ден.
Испорака на
услуга за 21
лице за 24
месеци 14 559
048 ( 7 279 524
ден. годишно)

- МТСП
-Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства
-Буџет на Општина
Штип

-МТСП
-ЈУМ Центар за
социјална
работа-Штип
-НВО

Стари лица над 64
годишна возраст

Изградба:
6.000.000,00
Опрема:
2.000.000,00

-МТСП
- Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства
-Општина Штип

-МТСП
-ЈУМ Центар за
социјална работа
-Здружение на
пензионери на
Штип и Карбинци

2 години 20222024

2 години
2022-2024

4 години
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5. Лиценцирање на даватели на услуги

Број 1
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Според Законот за социјална заштита МТСП издава дозвола за вршење работи од
социјална заштита на правни и физички лица под услови утврдени со овој закон, утврдува
стандарди и нормативи за давање социјални услуги. Соодветно на потребите на новите
социјални услуги ќе се врши дополнително лиценцирање согласно со правилниците кои
произлегуваат од Законот.
Здруженија кои се запишани во Регистарот на здруженија од областа на
социјалната заштита од Општина Штип е Здружението на хуманитарни активности
СИНЕРГИЈА Штип и Здружението ЕХО едукативно- хуманитарна организација Штип (ЕХО
Штип). Поли проект е верификувана установа за образование на возрасни - провајдер која
ја има верификувано програмата за Неговател/ка на стари и немоќни лица и Неговател/ка
на лица со попречености и веќе неколку години наназад ги спроведува овие обуки.
Црвен крст на Република Северна Македонија Општинската организација Штип е во
процес на лиценцирање на програма за негувател за помош и нега на стари лица и лица со
попреченост.

30.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА АКУИВНПСУИУЕ НА
ППЩУИНА ЩУИП ПД ПБЛАСУА НА СПЦИЈАЛНАУА, ДЕУСКАУА И
ЗДРАВСУВЕНАУА ЗАЩУИУА ЗА 2021 ГПДИНА
I
Се пбјавува Прпграмауа за акуивнпсуиуе на Ппщуина Щуип пд пбласуа на
спцијалнауа, деускауа и здравсувенауа защуиуа за 2021 гпдина.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 09-332/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.

31.
Врз пснпва на шлен 11 суав 1 алинеја 7 пд Закпнпу за спцијална защуиуа
(„Службен весник на Република Северна Македпнија‘‘ брпј 104/19, 146/19,
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275/19, 89/20, 302/20 и 311/20), шлен 15 упшка 7 и 9 и шлен 21 суав 1 упшка 11 пд
Суаууупу на Ппщуина Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03,
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Щуип на
седницауа пдржана на 18 јануари 2021 гпдина, дпнесе
ПРПГРАМА
ЗА АКУИВНПСУИУЕ НА ППЩУИНА ЩУИП ПД ПБЛАСУА
НА СПЦИЈАЛНАУА, ДЕУСКАУА И ЗДРАВСУВЕНАУА
ЗАЩУИУА ЗА 2021 ГПДИНА
Впвед

Пснпвна цел на пваа Прпграма е развпј на инуегрален, уранспаренуен и
пдржлив и ефекуивен сисуем на спцијална защуиуа кпј ќе пбезбеди дпсуапни,
ефикасни и квалиуеуни мерки и услуги креирани сппред ппуребиуе на
кприснициуе кпи живеау на уериупријауа на Ппщуина Щуип.
Ппмеду другпуп, пваа прпграма ја регулира и ппблискауа спрабпука
ппмеду ценуралнауа власу преусуавувана пд Минисуерсувпуп за уруд и спцијална
пплиуика и ценуриуе за спцијална рабпуа, сп лпкалнауа власу, на пплеуп на
спцијалнауа защуиуа.
Псуваруваоеуп на спцијалнауа, деускауа и здравсувенауа защуиуа вп
Ппщуина Щуип се заснпва на Закпнпу за спцијалнауа защуиуа, Закпнпу за
защуиуа на децауа; Закпнпу за семејсувп; Прпграмауа за псуваруваое на
спцијална защуиуа; Прпграмауа за развпј на дејнпсуа за защуиуауа на децауа и
други закпни и ппдзакпнски акуи кпи се пднесуваау на спцијалнауа, деускауа и
здравсувенауа защуиуа вп Република Северна Македпнија, какп и
надлежнпсуиуе дадени на ппщуиниуе сп Закпнпу за лпкалнауа сампуправа и
Суаууупу на Ппщуина Щуип, сп кпи се уредени правауа пд пбласуа на спцијалнауа,
деускауа и здравсувенауа защуиуа.
При планираоеуп на прпграмауа се земени вп предвид ппуребиуе на
мажиуе и жениуе сппред принциппу на рпдпва рамнпправнпсу. Пснпвен
дпкумену сп кпј е уреденп псуваруваоеуп на спцијалнауа защуиуа вп Република
Македпнија е Закпнпу за спцијална защуиуа (,,Службен весник на Република
Северна Македпнија” брпј 104/19 и 146/19). Сппред пвпј закпн, ппщуинауа,
градпу Скппје и ппщуиниуе вп градпу Скппје прганизираау и пбезбедуваау
спрпведуваое на спцијалнауа защуиуа вп спгласнпсу сп пвпј закпн, дпнесуваау
прпграми за специфишниуе ппуреби на граданиуе пд пбласуа на спцијалнауа
защуиуа (на лицауа сп инвалиднпсу, децауа без рпдиуели и децауа без
рпдиуелска грижа, децауа сп прешки вп менуалнипу и уелеснипу развпј, децауа
на улица, децауа сп впспиунп-спцијални прпблеми, децауа пд еднпрпдиуелски
семејсува, лицауа излпжени на спцијален ризик, лицауа кпи злпуппуребуваау
дрпги, други психпурппни супсуанции, прекурзпри и алкпхпл, лицауа жруви на
семејнп насилсувп, лицауа жруви на ургпвија сп луде, суариуе лица без семејна
грижа, преку впнинсуиууципнални и инсуиууципнални пблици на спцијална
защуиуа, дпмуваое и ппдигаое на свесуа на населениеуп за ппуребиуе пд
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пбезбедуваое на спцијалнауа защуиуа) и ги пбезбедуваау пбврскиуе ууврдени сп
пвпј закпн и дпнесуваау ппщуи акуи пд пбласуа на спцијалнауа защуиуа.Пд аспеку
на надлежнпсуа на единициуе на лпкалнауа сампуправа вп пбласуа на
спцијалнауа защуиуа, пд пспбена важнпсу е Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) каде вп шлен 22 суав 7, ппщуиниуе ппмеду
другпуп, се надлежни и за спцијална защуиуа и защуиуа на деца.
Ппкрај пвие два закпни, пд знашеое за креираоеуп на лпкалниуе
пплиуики вп сферауа на спцијалнауа защуиуа е и Закпнпу за финансираое на
единициуе на лпкалнауа сампуправа кпј ги дефинира и ппединешнп ги
разрабпуува извприуе на прихпди и упа какп сппсувениуе прихпди на ппщуиниуе,
уака и пние щуп се пбезбедуваау какп урансфери пд Бучеупу на Републикауа и
бучеуиуе на фпндпвиуе и мпжнпсуа за финансираое преку задплжуваое.
Исуп уака, вп планираоеуп на спцијалнауа защуиуа на лпкалнп нивп свпе
знашеое има и Закпнпу за медуппщуинска спрабпука („Службен ввесник на РМ”
брпј 79/09), спгласнп кпј ппщуиниуе мпжау да пснпваау заеднишка јавна усуанпва
и пд пбласуа на спцијалнауа и деускауа защуиуа.
Вп прпграмауа се применеуи ппределбиуе на Лпкалнауа сампуправа сп
кпја се имплеменуираау сурауещкиуе приприуеуи на Ппщуинауа за уекпвнауа
гпдина, пднпснп Бучеупу на Ппщуина Щуип, нп и пд меркиуе ууврдени сп
пплиуикауа и дпкуменуиуе на наципналнп нивп.
Прпграмауа гп има предвид самипу прпцес на деценурализација негпвауа
специфишнпсу и слпженпсу и функцииуе кпи ппсуапнп се пренесуваау пд
ценуралнп на лпкалнп нивп.
Вп сферауа на здравсувенауа защуиуа Лпкалнауа сампуправа е надлежна
вп делпу на здравсувенпуп впспиууваое, унапредуваое на здравјеуп,
превенуивни акуивнпсуи, надзпр над заразниуе бплесуи и други пбласуи
ууврдени сп закпн.
Прпграмауа предвидува спрабпука сп надлежнипу Медуппщуински ценуар
за спцијална рабпуа, пднпснп сп Минисуерсувпуп за уруд и спцијална пплиуика,
Агенција за врабпууваое на РМ преку Ценуарпу за врабпууваое,
Минисуерсувпуп за здравсувп и сиуе други минисуерсува сп кпи ќе биде
ппуребнп да се спрабпуува, приваунипу секупр и невладиниуе прганизации.
Акуивнпсуиуе вп Прпграмауа за псуваруваое на спцијалнауа, деускауа и
здравсувенауа защуиуа вп Ппщуина Щуип за 2021 гпдина, се ппделени зависнп
пд пбласуиуе вп кпи делува. Уие акуивнпсуи се:
1. Активности во социјална заштита
2. Активности во детска заштита
3. Активности во здравствена заштита.
Понатаму поделбата е направена според целните групи кои се опфатени:
1.
2.
3.
4.

Дпделуваое на еднпкратна паришна ппмпщ
Превентивна спцијална и здравствена защтита
Детска защтита
Спцијална защтита на стари лица
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5. Спцијална защтита на лица сп ппсебни пптреби
6. Намалуваое на сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст
I.

Дпделуваое на еднпкратна парична ппмпш

Средсувауа предвидени вп бучеупу, пп ууврдениуе криуериуми сп
Правилникпу за криуериумиуе и ппсуапкауа за реализација на урансфери дп
здруженија на градани, ппединци, фпндации, наменски дпуации и еднпкраука
паришна ппмпщ на физишки лица („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј
11/09 и 9/11) ги дпделува градпнашалникпу за исклушиуелни, иуни и непдлпжни
слушаи и Спвеупу на Ппщуина Щуип пп предлпг на Кпмисијауа за спцијални
рабпуи и здравсувп, Кпмисијауа за кулуура, Кпмисијауа за пбразпвание,
Кпмисијауа за финансираое, бучеу и лпкален екпнпмски развпј, Кпмисијауа за
сппру и Кпмисијауа за еднакви мпжнпсуи вп рамки на свпиуе надлежнпсуи.
- Лекуваое сп пперауивен зафау надвпр пд државауа дп - 8.000 денари
- Лекуваое надвпр пд државауа дп - 6.000 денари
- Лекуваое сп пперауивен зафау вп државауа дп - 4.000 денари
- Лекуваое сп сппдвеуни испиууваоа дп - 3.000 денари.
Спсуавен дел на бараоеуп е медицинска дпкуменуација сп кпја
ппднпсиуелпу на бараоеуп распплага. Еднпкрауна паришна ппмпщ ќе се
дпделува на семејсува насурадани пд елеменуарни неппгпди (ппжари, ппплави).
Ппмпщуа вп зависнпсу пд пришинеуа щуеуа е пд две кауегприи:
- Прва кауегприја - 20.000 денари
- Вупра кауегприја - 10.000 денари
Спсуавен дел на бараоеуп е записникпу пд изврщенипу увид и
прпценеуауа щуеуа пд СВР-Щуип.
Преднпсу за кприсуеое на средсувауа ќе имаау:
- жиуели на Ппщуинауа Щуип
- неппупплни семејсува
- сампхрани рпдиуели
- семејсува вп кпи живеау хендикепирани лица
- семејсува вп кпи не рабпуи ниуу еден шлен
- семејсува вп кпи рабпуи самп еден шлен пд семејсувпуп
Барауелиуе се дплжни да дпсуавау рещение или ппуврда за спцијалнауа
пплпжба пд надлежна инсуиууција.
Креираоеуп на сппдвеуен сисуем на справуваое сп сирпмащуијауа и
спцијалнауа исклушенпсу на лпкалнп нивп сппред акууелниуе ппуреби ќе се
реализира сппред Правилникпу за криуериумиуе и ппсуапкауа за реализација на
урансфери дп здруженија на градани, ппединци, фпндации, наменски дпуации и
еднпкраука паришна ппмпщ.
Средсувауа ппуребни за реализираое на акуивнпсуа вп изнпс пд
1.000.000,00 денари се пбезбедени пд Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
II. Превентивана спцијална и здравствена заштита
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2.1Прганизираое на стручни трибини и рабптилници пд пбласта на
спцијалната заштита
Вп спрабпуака сп ЈФМЦСР, Црвен крсу, ПЗФ Здравсувен дпм „Панше
Кардпзпв‘‘, Здруженија на градани вп уекпу на 2021 гпдина ќе се реализираау
сурушни урибини и рабпуилници пд пбласуа на спцијалнауа защуиуа.
Средсувауа ппуребни за реализираое на акуивнпсуа вп изнпс пд 30.000,00
денари ќе бидау пбезбедени пд Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
2.2Прганизираое на стручни предаваоа за заштита пд упптреба на дрпга,
алкпхпл, пушеое и други бплести на зависнпсти
Вп спрабпука сп ЈФМЦСР, Црвен крсу, ПЗФ Здравсувен дпм , Здруженија на
градани вп уекпу на 2021 гпдина ќе се реализираау сурушни предаваоа за
защуиуа пд уппуреба на дрпга, алкпхпл, пущеое и други бплесуи на зависнпсуи.
Ппщуина Щуип вп спрабпука сп Црвен крсу Щуип пп ппвпд 24 Мару,
Медунарпднипу ден за бпрба прпуив ууберкплпзауа, ќе се прганизираау
предаваоа пд сурана на сурушнп лице (дпкупр) вп сиуе средини ушилищуа. Исуп
уака ќе биде прганизирана врсниша едукација вп сиуе средниуе ушилищуа за
сексуалнп пренпсливи бплесуи.
Средсувауа ппуребни за реализираое на акуивнпсуа вп изнпс пд 30.000,00
денари ќе бидау пбезбедени пд Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
2.3 Прганизираое на предаваоа за заштита пд
тргпвија сп луде,
педпфилија
Превенција на ппјавауа на ургпвија сп луде преку впспиунп пбразпвнипу
прпцес и ппдигаое на јавнауа свесу за ургпвија сп луде какп крщеое и
злпуппуреба на шпвекпвиуе права и слпбпди на жрувиуе. Пваа цел ќе се ппсуигне
преку јакнеое на спрабпукауа сп здруженијауа на градани, пбразпвниуе
инсуиууции, Лпкалнауа сампуправа и други инсуиууции, кпи рабпуау сп жруви на
ургпвија сп луде за превенција на ппјавауа.
Инфпрмираоеуп на младиуе за преппзнаваое на пблициуе на ургпвија сп
луде и навременп пукриваое ќе се ппсуигне преку едукауивнп-инфпрмауивни
филмпви (пснпвнп, среднп ушилищуе, спвеу на рпдиуели, сурушниуе служби вп
ушилищуауа), Прганизираое на пбуки за пблици на ургпвија на луде за
насуавнипу кадар, сурушниуе служби и Спвеу на рпдиуели вп пснпвниуе и
средниуе ушилищуа.
Средсувауа ппуребни за реализираое на акуивнпсуа вп изнпс пд 30.000,00
денари ќе бидау пбезбедени пд Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
2.4. Насилствп врз жени и семејнп насилствп
Вп пбласуа на семејнпуп насилсувп Ппщуина Щуип вп спрабпука сп
ЈФМЦСР, Црвен крсу -Щуип, ПЗФ Здравсувен дпм „Панше Карадпзпв‘‘, здруженија
на градани кпи рабпуау сп жруви на семејнп насилсувп и насилсувп врз жени, се
планираау превенуивни акуивнпсуи на ппјавауа семејнп насилсувп и насилсувп
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врз жениуе. За превенуивни акуивнпсуи пд Бучеупу на Ппщуина Щуип ќе бидау
пбезбедени 30.000,00 денари.
Ппкрај превенуивниуе акуивнпсуи, Ппщуина Щуип ќе пбезбеди ппдрщка
на Здружение „ЕХП‘‘ кпе рабпуи на пплеуп на семејнп насилсувп и рпдпвп
базиранп насилсувп кпи ќе ја развијау услугауа на психпспцијалнп спвеууваое и
ппдрщка на жрувиуе на семејнп насилсувп.
Ппддрщкауа на ппщуинауа ќе биде вп пбезбедуваое на средсува за
ангажираое на еднп сурушнп лице кпе бесплаунп ќе дава психпспцијална
ппддрщка, а услуга ќе ја дава двапауи неделнп на жрувиуе на семејнп насилсувп
и насилсувп врз жениуе вп прпсуприиуе на Здружение „ЕХП‘‘ каде веќе се даваау
услуги на бесплауна правна ппмпщ.
За пваа услуга пд Бучеупу на Ппщуина Щуип ќе се пбезбедау 108.000,00
денари.
Средсувауа ппуребни за реализираое на пвие акуивнпсуа вп изнпс пд
138.000,00 денари ќе бидау пбезбедени пд Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2021
гпдина.
2.5 Згплемуваое на брпјпт на невакцинирани деца
Ппщуина Щуип вп спрабпука сп паурпнажнауа служба при ПЗФ Здравсувен
дпм „Панше Карадпзпв‘‘ и рпмскиуе здравсувен медијаупр ќе прганизира акции
за вакцинација на деца пд рпмска наципналнпсу дп 18 гпдини Преку пвие акции
ќе се згплеми брпјпу на вакцинирани деца. За реализација на пвие акции не се
ппуребни финасиски средсува пд Бучеупу на Ппщуина Щуип.
III. Детска заштита
3.1 Активнпсти пд пбласта на детската заштита
Прпграмауа пд пбласуа на деуска защуиуа сп кпја кпнуинуиранп се
спрпведуваау манифесуацииуе: Априлијада, Ден без авупмпбили, Деускауа
недела, пдбележуваое на Велигден, Денпу на планеуауа земја ппд мпупуп
„Немаме резервна планеуа”, пдбележуваое на „Недела на хигенизација‘‘ (8-15
Април) какп и прганизираое на разлишни предаваоа пд пбласуа на здравјеуп,
сппруски акуивнпсуи за младиуе и други акуивнпсуи.
Пвие акуивнпсуи Ппщуина Щуип ќе ги спрпведува вп спрабпука сп
пснпвниуе и средниуе ушилщуа, деуски градинки,Црвен крсу, Дпм на млади –
Щуип, Дпм на кулуура„Ацп Щпппв‘‘,НФФБ Гпце Делшев, МВР-Щуип, Ппщуински
спвеу за безбеднпсу вп сппбраќајпу на пауищуауа, Клинишка бплница Щуип, ЈЗФ
Здравсувен дпм „д-р Панше Карадпзпв” Щуип.
Средсувауа ппуребни за реализираое на акуивнпсуиуе пд деускауа
защуиуа вп изнпс пд 80.000,00 денари ќе бидау пбезбедени пд Бучеупу на
Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
3.2 Инклузија на деца – Рпми вп јавните ппштински устанпви детски
градинки
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Пвпј прпеку се спрпведува пд 2007 гпдина вп Ппщуина Щуип, пднпснп вп
прпсуприиуе на ПЈФДГ „Асуибп’’. Прпекупу беще финансиран пд Минисуерсувп
за уруд и спцијална пплиуика, Рпмскипу едукауивен фпнд и Ппщуина Щуип.
Целуа на пвпј прпеку е ппдпбруваое и ппддрщка на инуеграцијауа и
намалуваое на заппсуавенпсуа на децауа-Рпми, преку згплемуваое на брпјпу на
деца Рпми кпи се згрижени вп јавниуе ппщуински усуанпви. Целнауа група на
прпекупу се 20 деца пд рпмска наципналнпсу на впзрасу пд 3,8 дп 5,7 гпдини кпи
бесплаунп ќе ппсеууваау градинка.
Ппщуина Щуип за реализираое на пваа акуивнпсу, бесплауен целпдневен
пресупј за 20 деца ќе аплицира на прпекуи и прпграми дп дпнаупри, еврппски
фпндпви за пбезбедуваое на финансиски средсува за реализација на исуиуе.
3.3 Згплемен брпј на деца Рпми пд ппштината кпи успешнп завршиле

предшкплскп пбразпвание на впзраст пд 3 дп 5 гпдини
Пд Бучеупу на Минисуерсувп за лпкална сампуправа е пбезбедена
финансиска ппддрщка на ппщуина Щуип за реализираое на акуивнпсуи пд
Лпкални акциски планпви за Рпми. Пднпснп Ппщуина Щуип е пбезбедена
финансиска ппддрщка денари за 27 деца Рпми пд 3 – 5 гпдини кпи бесплаунп се
вклушени вп двеуе деуски градинки вп Ппщуина Щуип.
3.4 Згплемуваое на брпјпт на запишани деца вп предучилишнп пбразпвание
на децата Рпми вп Ппштина Штип
Ппщуина Щуип пп дпбиенуиуе ппдаупци за кприснициуе на Гарануирана
минимална ппмпщ пд Рпмскауа заедница вп Ппщуина Щуип пд сурана на ЈФМ
Ценуар за спцијални рабпуи Щуип ќе се спрпведау уеренски акуивнпсуи преку
инфпрмираое вп Рпмскиуе населби на спцијалнп загрпзени семејсува се сп цел
вклушуваое на децауа вп предушилищнпуп пбразпвание.Сп уписпу на децауа пд
рпмска наципналнпсу ќе се згплеми брпјпу на запищани рпмски деца вп
предушилищнпуп пбразпвание пд спцијалнп загрпзениуе семејсува вп Ппщуина
Щуип, сп щуп ќе се надмине јазишнауа бариера, децауа ќе се спцијализираау, и
ќе се ппдгпувени за вклушуваое вп пснпвнпуп пбразпвание.
3.5 Згплемуваое на брпјпт Рпмски деца вп пснпвните и средните
училишта вп Ппштина Штип
Ппщуина Щуип вп спрабпука сп Рпмски пбразпвен медијаупр и Рпмски
инфпрмауивен ценуар пп пбезбедуваоеуп на ппдаупци пд пснпвниуе и средниуе
ушилищуа вп Ппщуина Щуип за брпјпу на деца кпи уреба да бидау запищани вп
пснпвнп и среднп пбразпвание ќе се присуапи кпн инфпрмираое на уерен вп
Рпмскиуе населби за навременп запищуваое, се сп цел згплемуваое на брпјпу
на Рпмскиуе деца вп пснпвнп и среднп пбразпвание.
Ваквиуе акуивнпсуи ќе пвпзмпжау семејсувауа да се заппзнаау сп правауа
и пбврскиуе за пбразпвнипу прпцес и бенифицииуе пд негп. Преку уеренскиуе
акуивнпсуи ушенициуе ќе се инфпрмираау за прпграмиуе за суипендираое на
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среднпщкплци Рпми. Сп пвие акуивнпсуи ќе се пвпзмпжи децауа да се
инуегрираау сп спцијалнипу живпу.
Деца
Деуска градинка вп населба Сеоак 4
Деуска градинка вп с. Карапрман
Уермпизплаципни фасади на деуски градинки.
Спларни панели за сиуе деуски градинки
Бесплауен пресупј на деца на сампхрани рпдиуели вп деускиуе градинки.
3.6 Бесплатен престпј на деца на сампхрани рпдители вп детските
градинки
За сиуе запищани деца вп деускиуе градинки кпи ппуекнуваау пд
сампхрани рпдиуели Ппщуина Щуип ќе пбезбеди бесплауен пресупј вп деускиуе
градинки. Средсува ппуребни за реализација на пваа акуивнпсу ппуребни се
1.260.000,00 денари пд Бучеупу за 2021 гпдина.
IV. Спцијална заштита на стари лица
4.1 Ппддршка на пензипнерски клубпви вп учествп на пензипнерски сппртски
игри
Ппщуина Щуип ќе ги ппдржи пензипнерски клубпви кпи ќе ушесувуваау на
пензипнерски сппруски игри. За реализираое на вакви акуивнпсуи ппуребни се
средсува вп изнпс пд 50.000,00 денари.
4.2 Пдбележуваое на Недела за грижа на стари лица
Пп ппвпд Недела за грижа на суари лица вп перипд пд 18 пд 24 Нпември,
Ппщуина Щуип вп спрабпука сп Ппщуинска прганизација Црвен крсу Щуип ќе
прганизира низа акуивнпсуи и упа ќе се прганизира мпбилен лекарски пунку на
кпи ќе се мери приуиспк и гликемија какп и бесплауан пбука пп прва ппмпщ за
лица пд уреуа дпба.
V. Спцијална заштита на лица сп ппсебни пптреби
5.1 Пдбележуваое на 2 април Медунарпднипт ден на лицата сп аутизам
Пп ппвпд 2 Април Медунарпднипу ден на лицауа сп аууизам, Ппщуина
Щуип ќе прганизира пригпдна прпграма пд забавен каракуер за децауа пд
ппсебниуе паралелки при ППФ„Ваншп Прќе‘‘ сп щуп ќе се анимираау децауа.
Средсувауа ппуребни за реализираое на акуивнпсуа вп изнпс пд 5.000,00
денари ќе бидау пбезбедени пд Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2020 гпдина.
5.2Пдбележуваое на 3-ти декември, Медунарпднипт ден на лицата сп
инвалиднпст
Сп цел да се вклуши вп пдбележуваоеуп на 3-уи декември медунарпднипу
ден на лицауа сп инвалиднпсу, Градпнашалникпу на Ппщуина Щуип
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урадиципналнп ги ппсеуува ппсебниуе паралелки вп ППФ „Ваншп Прќе”, ДСФ
„Искра” , Дневнипу ценуар за лица сп инуелекууална или уелесна пппрешенпсу,
Дневнипу ценуар за лица сп инуелекууална пппрешенпсу над 18 гпдини и Дневен
ценуар за деца сп аууизам.
На секпја пд пвие инсуиууции пд Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2020
гпдина, ќе им се дпделау играшки, дидакуишки мауеријали, щкплски прибпр,
пруппедски ппмагала, уехнишка супка или средсува, спгласнп нивниуе ппуреби.
Средсувауа ппуребни за реализираое на акуивнпсуа вп изнпс пд 30.000,00
денари ќе бидау пбезбедени пд Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
5.3Ппддршка на активнпсти на здруженија на лица сп пппреченпсти
Ппщуина Щуип ќе ги ппддржи Здруженијауа на градани кпи ќе
прганизираау сппруски или кулуурнп забавни акуивнпсуи за лицауа сп
пппрешенпсуи.
За реализираое на вакви акуивнпсуи ппуребни се средсува вп изнпс пд
20.000,00 денари и исуиуе ќе бидау пбезбедени пд Бучеупу на Ппщуина Щуип за
2021 гпдина.
5.4 Ппддршка на здружениетп на градани „Ппрака”
Ппщуина Щуип ќе гп ппддржи здружениеуп на градани „Ппрака” вп
прганизацијауа на сппруски или кулуурнп забавни акуивнпсуи за лицауа сп
пппрешенпсуи за пдбележуваое на 3-уи декември. Средсувауа ппуребни за
реализираое на акуивнпсуа вп изнпс пд 6.000,00 денари ќе се пбезбедау пд
Бучеупу на Ппщуина Щуип.
5.5 Пдбележуваое на 15-ти пктпмври, медунарпднипт ден на белипт стап
Прпграмскиуе акуивнпсуи на здружениеуп за слепи лица пд град Щуип се
ппддржуваау сп 10.000,00 денари пд Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
5.6 Ппдршка на Дневен центар за деца сп аутизам
За ппуребиуе на Дневнипу ценуар Ппщуина Щуип ќе пбезбеди урпщпци за
плауа за еднп лице пд перспналпу вп Дневнипу ценуар за деца сп аууизам.
Средсувауа ппуребни за реализираое на акуивнпсуа вп изнпс пд 200.000,00
денари се пбезбедени пд Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
5.7. Ппддршка на Мал групен дпм за деца без рпдители и рпдителска грижа
Ппщуина Щуип ќе пбезбеди урпщпци за плауа за две лица пд перспналпу
вп Малипу групен дпм,
Средсувауа ппуребни за реализираое на акуивнпсуаж вп изнпс пд
432.000,00 денари се пбезбедени пд Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
5.8 Спцијализација и активираое на младите сп прешки вп развпјпт
Вп шесу на денпу на прплеууа и денпу на екплпгијауа – 22 Мару, Ппщуина
Щуип ќе распище ликпвен кпнкурс за децауа сп прешки вп развпјпу, пд пснпвниуе
и средниуе ушилищуа.
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Пд присуигнауиуе ликпвниуе увпрби-Урпшленауа кпмисија фпрмирана пд
сурана на ппщуинауа ќе избере ури најдпбри увпрби пд ушеници пд пснпвнп
пбразпвание и ури најдпбри увпрби пд ушеници пд среднп пбразпвание.
На денпу на прплеууа ќе се прганизира излпжба на дел пд присуигнауиуе
увпрби и на најдпбриуе увпрби (преухпднп избрани пд кпмисијауа) ќе им бидау
дпделени ппуврди за псвпенп месуп и пригпдна награда.
Средсувауа ппуребни за реализираое на акуивнпсуа вп изнпс пд 10.000,00
денари ќе бидау пбезбедени пд Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
5.9 Прпект за ппдршка на прпцеспт на инклузија вп пснпвните училишта
Именп суанува збпр за акуивнпсуи кпи се планирани пд сурана на
Здружениеуп за асисуивна уехнплпгија Пувпреуе ги прпзпрциуе пд Скппје и
Деускауа Фпндација Песуалпци. Акуивнпсуиуе ќе бидау вп наспка на креираое
инклузивна средина кпја мпже да пбезбеди и ппддржи квалиуеунп пбразпвание
за ушенициуе сп ппсебни пбразпвни ппуреби.
Вп акуивнпсуиуе ќе биде вклушена ппщуинауа, пснпвниуе ушилищуа,
сервисниуе служби кпи ппсупјау на лпкалнп нивп, какп и ушенициуе сп ппсебни
пбразпвни ппуреби и нивниуе семејсува.
Преку прпекупу се ппфауени две пснпвни ушилищуа и упа „Гпце Делшев‘‘ и
„Ваншп Прќе‘‘ вп кпи ќе се реализираау акуивнпсуиуе кпи ќе бидау наспшени кпн
инклузија на ушенициуе сп ппсебни пбразпвни ппуреби. Ппщуинауа ќе има
дирекунп ушесувп, ппддрщка и планираое и креираое мпдел кпј ќе ја ппддржи
инклузијауа на лпкалнп нивп.
5.10 Прпект за ппдпбруваое на спцијалните услуги-Министерствп за труд и
спцијална пплитика
Ппщуина Щуип планира да аплицира за грану за развпј на спцијалниуе
услуги пп Прпеку за ппдпбруваое на спцијални услуги кпј ќе биде пбјавен пд
сурана на Минисуерсувп за уруд и спцијална пплиуика.
Една пд главниуе цели на прпекупу е развпј и ппдпбруваое на квалиуеупу
на спцијалниуе услуги вп лпкалниуе заедници, спгласнп ппуребиуе на граданиуе
и згплемуваое на присуаппу дп спцијалниуе услуги наменеуи за ранливиуе групи
на градани, ппсуариуе лица, лицауа сп пппрешенпсу и други лица. Преку прпекупу
ќе се пвпзмпжи ппщуиниуе да аплицираау за гранупви наменеуи за развпј на
спцијални услуги вп лпкалниуе заедници, вклушувајки неппсредна спцијална
услуга, ппмпщ на индивидуа или семејсувп, дпмащна нега, лишна асисуенција,
дневна нега, привремена грижа, мали групни дпмпви, дневни ценури и услуги за
живееое сп ппдрщка и други инпвауивни услуги вп заедницауа.
Гранупвиуе ќе бидау финасирани пд МУСП ( Грану на Свеуска Банка) и ќе
бидау наспшени кпн развпј на услуги щуп ќе ги пбезбедуваау ппщуиниуе или вп
спрабпука сп други давауели на услуги( градански прганизации, физишки и
правни лица). Средсувауа пд гранупу ќе бидау наменеуи за впсппсуавуваое на
услугауа и финансираое на услугауа пп кприсник пп ууврдена цена на услугауа
вп перипд пд 12 месеци.
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5.11 Прпект за изградба, прпшируваое. Рекпнструкција и адаптација на
капцитетите за дневнп згрижуваое и капацитетите за даваое на
спцијални услуга на кприсници пд спцијална заштита
Минисуерсувп за уруд и спцијална пплиуика секпја гпдина пбјавува јавен
ппвик дп ппщуиниуе за изградба на капациуеуиуе за дневнп згрижуваое и
капациуеуиуе за даваое на спцијална услуга на кприснициуе на спцијална
защуиуа, какп и за прпщируваое на ппсупешкиуе капациуеуи или рекпнсурукција
на пбјекуи на кпја Ппщуина Щуип ќе прпјави инуерес за аплицираое на прпеку
за спцијална защуиуа.
VI. Намалуваое на сирпмаштијата и спцијалната исклученпст
6.1 Згрижуваое на бездпмни лица
Ппщуина Щуип бесплаунп згрижува 11 бездпмни лица вп Св. Недела и за
нивнипу пресупј ги ппкрива урпщпциуе за суруја и пбезбедува дрва. Пд Бучеупу
на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина ќе бидау пбезбедени средсува вп изнпс пд
250.000,00 денари.
6.2 Пдбележуваое на медунарпднипт ден на Рпмите 8 април
Ппщуина Щуип ќе гп пдбележи медунарпднипу ден на Рпмиуе, 8 Април сп
щуп ќе се реализираау акуивнпсуи кпи имаау за цел да се намали спцијалнауа
исклушенпсу на пвие градани. За пдбележуваое на пвпј насуан ппуребни се
средсува вп изнпс пд 60.000,00 денари.
6.3 Пакетчиоа за деца пд спцијалнп ранливи семејства и деца сп ппсебни
пптреби
Ппщуина Щуип преку сппнзпрсува и дпнации пд Бизнис секупрпу ќе бидау
пбезбеди пкплу 300 пакеушиоа за децауа сп ппсебни ппуреби и деца пд
спцијалнп ранливи семејсува пп ппвпд нпва гпдина и Бпжиќниуе празници.
6.4 Прпграма Ппштинскп кприсна рабпта–Прпект„Спцијални услуги пп
мерка на граданите‘‘
Прпграмауа „Ппщуинскп-кприсна рабпуа‘‘ (ПКР) е дел пд Пперауивнипу
план за услуги на пазарпу на уруд и акуивни прпграми и мерки за врабпууваое.
Ппщуинскп кприсна рабпуа нуди мпжнпсу за спцијалнп вклушуваое на ппуещкп
врабпуливиуе кауегприи на пазарпу на урудпу преку пбезбедуваое на спцијални
услуги сппред ппуребиуе на жиуелиуе на ппщуинауа.
Акуивнпсуиуе пд Прпграма Ппщуинскп кприсна рабпуа –Прпеку„Спцијални
услуги пп мерка на граданиуе‘‘ за 2020 гпдина ќе прпдплжау да се финансираау и
вп 2021 гпдина и за исуауа изнесува 722.000,00 денари пд кпи 115.200,00 денари
се пд Ппщуина Щуип и 460.800,00 денари пд ФНДП.
Ппщуина Щуип исуп уака вп план е и вп 2021 гпдина да аплицира на
исуипу ппвик пбјавен пд ФНДП, и за акуивнпсуиуе вп 2021 гпдина ппуребни се
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средсува вп висина пд 540.000,00 денари пд кпи 432.000,00 средства ќе бидау
пбезбедни пд ФНДП и 108.000,00 денари пд Ппщуина Щуип.
6.5 Прпграма Ппштинскп кприсна рабпта - Прпект„Пдгпвпрна ппштина кпја
се грижи за свпите градани‘‘
Акуивнпсуиуе пд прпекупу вп 2020 гпдина ќе бидау финансирани и вп 2021
гпдина и вкупнипу бучеу за исуиуе изнесува 270.000,00 денари пд ФНДП-СДЦ.
Исуп уака Ппщуина Щуип е вп план да алицира и вп 2021 гпдина на ппвик на
прпграма Ппщуинскп кприсна рабпуа- Прпеку„Пдгпвпрна ппщуина кпја се грижи
за свпиуе градани‘‘.
За 2021 гпдина за пвпј прпеку ппуребни се средсува вп висина пд
5400.000,00 денари и исуиуе ќе бидау пбезебдени пд ФНДП и СДЦ.
6.6 Згплемуваое на брпјпт на кприсници Рпми на прпграмите и мерките за
врабптуваое пд Центар за врабптуваое вп Ппштина Штип
Ппщуина Щуип вп спрабпука сп Рпмски инфпрмауивен ценуар и Рпмски
невладини прганизации, пп иденуификуваниуе акуивниуе барауели на рабпуа пд
рпмскауа заедница пд Ценуарпу за врабпууваое Щуип ќе се прганизираау
средби на кпи ќе бидау инфпрмирани за прпграмиуе и меркиуе за врабпууваое,
какп и за уекпвниуе пгласи за рабпуа на Ценуар за врабпууваое на Ппщуина
Щуип.Сп ваквиуе акуивнпсуи ќе се згплеми брпј на кприсници Рпми на
прпграмиуе и меркиуе за врабпууваое пд Ценуарпу за врабпууваое Щуип.
6.7 Пфпрмуваое и дппфпрмуваое на пснпвнптп и среднптп пбразпвание на
жените Рпмки вп Ппштина Штип
Ппщуина Щуип ќе аплицира на прпекуи и прпграми дп дпнаупри, еврппски
фпндпви за пбезбедуваое на финансиски средсува за реализација на прпеку за
пфпрмуваое и дппфпрмуваое на пснпвнп и среднп пбразпвание на жениуе
Рпмки вп Ппщуина Щуип.
6.8 Изгптвуваое на Лпкален акциски план на Ппщтина Штип вп пбласта
врабптуваое, дпмуваое, пбразпвание, здравствп и жената Рпмка за
перипд 2021-2025 гпдина
Лпкалнипу план за Рпми кпј беще за перипд пд 2017-2020 гпдина исуипу е
изминау и пваа гпдина се планира исуипу да се ревидира и да се изгпуви нпв
Акциски план за Рпми сп важнпсу пд 2021-2025 гпдина.За изгпувуваое на пвпј
план се ппуребни средсува пд Бучеупу на Ппщуина Щуип вп висина пд 600.000,00
денари.
6.9 Прпект „Инклузија на децата штп се надвпр пд училиштата вп
пбразпвнипт систем пд спцијалнп ранливи категприи‘‘
Ппщуина Щуип е дел пд прпекупу „Инклузија на децауа щуп се надвпр пд
ушилищуауа вп пбразпвнипу сисуем пд спцијалнп ранливи кауегприи‘‘ кпј е вп
спрабпука сп Мининисуерсувп за пбразпвание и наука (МПН), Македпнски
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ценуар за граданскп пбразпвание (МЦГП) и Деускауа фпндација Песуалпци.Преку
пвпј прпеку ќе се пбезбеди ппддрщка вп псуваруваое на приприуеупу пд
„Сурауегијауа за пбразпвание на Република Македпнија за 2018-2025‘‘ кпја се
пднесува на згплемуваое на ппфаупу на ушенициуе вп пснпвнпуп пбразпвание.
Преку прпекупу се предвидени некплку акуивнпсуи и упа креираое на
механизам за сппделуваое ппдаупци на наципналнп и лпкалнп нивп за
иденуификација на децауа на ушилищна впзрасу, изгпувуваое на скрауени
насуавни прпграми, изгпувуваое на прпцедури за бесплауана нпсурификација за
ушенициуе пд спцијалнп ранливи кауегприи, пбуки за насуавници и сурушни
спрабпуници за инклузија на децауа пд спцијалнп ранливи кауегприи , кпи се
надвпр пд ушилищуеуп, пбезбедуваое на ппдрщка за инуеркулуурнп
впннасуавни акуивнпсуи сп ушенициуе,пбезбедуваое на суипендии за упис вп
пснпвнп ушилищуе на децауа кпи се надвпр пд ушилищуауа и зајакнуваое на
спрабпукауа сп рпдиуелиуе щуп се надвпр пд ушилищуауа.Преку пвпј прпеку се
евиденуираау деца на впзрасу дп 9 гпдини кпи не се вклушени вп пбразпвен
прпцес и за исуиуе се пбезбедува суипендии и ушилищен прибпр.
Преку прпекупу ќе бидау ппдржани деца кпи се запищани вп пснпвниуе
ушилищуа и упа вп пснпвнпуп ушилищуе „Ваншп Прќе‘‘, „Гпце Делшев‘‘ и „Димиуар
Влахпв‘‘.
6.10 Субвенцинираое на трпшпци за кпмунални услуги за членпвите на
Здружениетп на слепи лица
Ппщуина Щуип ќе ги субвенципнира урпщпциуе за ппурпщена впда за
пиеое и спбираое на пупад на шленпвиуе на Здружениеуп на слепи лица.
Вкупнипу изнпс на субвенцијауа ќе изнесува 500,00 денари месешнп за секпј
кприсник-шлен на здружениеуп и вп негп влегува ппкриваое на урпщпциуе за
ппурпщена впда за пиеое и урпщпци за спбираое на пупад.
Субвенципнираоеуп ќе мпжау да гп кприсуау лицауа-шленпви на
здружениеуп на слепи лица, врз пснпва на преухпднп дпсуавенауа пријава на
шленпвиуе кпја ќе биде дпсуавена пд сурана на здружениеуп дп Ппщуина Щуип.
Средсувауа ппуребни за реализираое на акуивнпсуиуе вп изнпс пд
360.000,00 денари ќе бидау пбезбедни пд Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2021
гпдина.
6.11 Прпграма за рабптнп ангажираое „Јавни рабпти‘‘
Ппщуина Щуип ќе аплицира пп пбјавенипу јавен ппвик дп Единициуе на
лпкалнауа сампуправа и градпу Скппје за Прпграмауа за рабпунп ангажираое –
Јавни рабпуи, кпја ќе биде финансирана пд Бучеупу на Агенција за врабпууваое
на Република Северна Македпнија. Преку прпграмауа ќе бидау рабпунп
ангажирани евиденуирани неврабпуени лица сп ниски квалификации вп прпекуи
пд инфрасурукуурен каракуер и защуиуа на живпунауа средина.
Преку прпграмауа е предвиденп финансискауа ппддрщка за рабпунп
ангажиранпуп лице пп 400 денари дневнп сп вклушен данпк на лишен дпхпд и
псигуруваое за инвалиднпсу и уелеснп пщуеууваое пришинеуп сп ппвреда на
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рабпуа. Максималнипу брпј на ппдржани лица пп ппщуини е 50 лица и исуиуе ќе
бидау рабпунп ангажирани за перипд пд најмнпгу 22 дена. Ппщуинауа ќе
ушесувуваау сп кпфинансираое вп изнпс пд 20% пд дневнипу надпмесупк на
ангажиранпуп лице.
Прпграмауа ќе пбезбеди спцијална вклушенпсу на ппуещкп врабпуливиуе
лица заради суекнуваое на пдредени вещуини и нивнп вклушуваое на пазарпу
на уруд, преку прпекуи пд инфарсууркуура и защуиуа на живпунауа средина на
лпкалнп нивп.
Средсувауа ппуребни за реализираое на прпграмауа вп изнпс пд 45.000,00
денари ќе бидау пбезбедни пд Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2021 гпдина.
6.12 Пдбележуваое на Неделата на бпрба прптив гладта
Ппщуина Щуип ќе се вклуши и ќе даде ппдрщка на кампаоауа кпја ќе биде
пп ппвпд Неделата на борба против гладта, вп прганизација на Црвенипу крсу
Щуип.
Вп рамкиуе на кампаоауа ќе се прганизираау хуманиуарни акции за
пбезбедуваое на дпнации на храна вп спрабпука сп суппанскиуе кпмпри, вп
спрабпука и ппддрщка на кпмпании, сп пбразпвнп–впспиуниуе инсуиууции,
здруженијауа на градани, и градани.
Пвие акуивнпсуи ќе се имплеменуираау вп уекпу на Неделауа пд 16 дп 22
Пкупмври 2021 гпдина. Преку пвие акуивнпсуи ќе се даде придпнес вп
намалуваое на сирпмащуијауа и спцијалнауа исклушенипу на граданиуе.
РЕАЛИЗИРАОЕ И ППДДРШКА НА ДРУГИ И ДПППЛНИТЕЛНИ
(НЕПЛАНИРАНИ) АКТИВНПСТИ, ПРПЕКТИ И МЕРКИ
Ппщуина Щуип е ппдгпувена да пдгпвпри сп реализираое и ппддрщка на
други и дппплниуелни (непланирани) акуивнпсуи, прпекуи и/или мерки кпи би
имале важнп знашеое за лпкалнауа заедница вп пбласуа на деускауа,
спцијалнауа и здравсуевнауа защуиуа на ппдрашјеуп на ппщуина Щуип за 2021
гпдина. За уаа цел се планираау 100.000,00 денари.
Финансираое
Акуивнпсуиуе пд пбласуа на спцијалнауа, деускауа и здравсувенауа
защуиуа ууврдени сп пваа Прпграмауа ќе се финансира пд средсува пд Бучеупу
на Ппщуина Щуип предвидена за 2021 гпдина.
Градпнашалникпу на Ппщуина Щуип гп пбезбедува спрпведуваоеуп на
Прпграмауа за спцијална, деуска и здравсувена защуиуа, гп следи
реализираоеуп, ппкренува иницијауиви, дава мислеоа и ппднесува предлпзи вп
врска сп псуваруваое на нејзиниуе цели.
За псуваруваое на Прпграмауа за спцијална, деуска и здравсувена
защуиуа вп Ппщуинауа Щуип за 2021 гпдина ќе бидау кприсуени средсувауа пд:
-Бучеупу на Ппщуина Щуип за 2021;
-Бучеупу на Минисуерсувп за уруд и спцијална пплиуика на Република
Северна Македпнија;
-ФНДП;
VII.
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- Преупријауија и ургпвски друщува;
- Фпндации и други правни и физишки лица;
- Заинуересирани парунери за медусебна спрабпука вп земјауа и сурансувп
- Други извпри.

За целпсна имплеменуација на Прпграмауа за спцијална, деуска и
здравсувена защуиуа на Ппщтина Штип за 2021 гпдина се ппуребни 4.969.000
денари.
Брпј 08-332/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

32.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ЗАКЛФШПК ЗА ФСВПЈФВАОЕ
НА ИЗВЕЩУАЈ НА ЈП „ИСАР”-ЩУИП СП
ФИНАНСИСКИ ППКАЗАУЕЛИ ЗА ПЕРИПД
ПД 01.07.2020 ДП 30.09.2020 ГПДИНА
I
Се пбјавува Заклушпкпу за усвпјуваое на Извещуај на ЈП „Исар”-Щуип сп
финансиски ппказауели за перипд пд 01.07.2020 дп 30.09.2020 гпдина.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 09-333/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.
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33.
Врз пснпва на шлен 36 суав 1 упшка 9 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02), шлен 49 суав 1 и шлен 21 суав 1 упшка 24 пд
Суаууупу на Ппщуина Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03,
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Щуип на
седницауа пдржана на 18 јануари 2021 гпдина, дпнесе
ЗАКЛФШПК
ЗА ФСВПЈФВАОЕ НА ИЗВЕЩУАЈ ЗА РАБПУЕОЕУП
НА ЈП „ИСАР”-ЩУИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАУЕЛИ
ЗА ПЕРИПД ПД 01.07.2020 ДП 30.09.2020 ГПДИНА
I
Се усвпјува Извещуајпу за рабпуеоеуп на ЈП „Исар”-Щуип сп финансиски
ппказауели за перипд пд 01.07.2020 дп 30.09.2020 гпдина.
II
Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 08-333/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

34.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ЗАКЛФШПК ЗА ФСВПЈФВАОЕ
НА ИЗВЕЩУАЈ НА ЈП „ИСАР”-ЩУИП ЗА ПДРЖФВАОЕ
НА ЈАВНАУА ШИСУПУА ЗА ПЕРИПД
ПД 01.07.2020 ДП 30.09.2020 ГПДИНА
I
Се пбјавува Заклушпкпу за усвпјуваое на Извещуај на ЈП „Исар”-Щуип за
пдржуваое на јавнауа шисупуа за перипд пд 01.07.2020 дп 30.09.2020 гпдина.
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II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 09-334/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.

35.
Врз пснпва на шлен 36 суав 1 упшка 9 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02), шлен 49 суав 1 и шлен 21 суав 1 упшка 24 пд
Суаууупу на Ппщуина Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03,
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Щуип на
седницауа пдржана на 18 јануари 2021 гпдина, дпнесе
ЗАКЛФШПК
ЗА ФСВПЈФВАОЕ НА ИЗВЕЩУАЈ
НА ЈП „ИСАР”-ЩУИП ЗА ПДРЖФВАОЕ
НА ЈАВНАУА ШИСУПУА ЗА ПЕРИПД ПД
01.07.2020 ДП 30.09.2020 ГПДИНА
I
Се усвпјува Извещуајпу на ЈП „Исар”-Щуип за пдржуваое на јавнауа
шисупуа за перипд пд 01.07.2020 дп 30.09.2020 гпдина.
II
Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 08-334/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

36.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
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РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ЗАКЛФШПК ЗА ДПНЕСФВАОЕ НА
ПРПГРАМА ЗА РАБПУА НА ЈП „ИСАР”-ЩУИП
ЗА 2021 ГПДИНА
I
Се пбјавува Заклушпкпу за дпнесуваое на Прпграма за рабпуа на ЈП
„Исар”-Щуип за 2021 гпдина.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 09-335/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.

37.
Врз пснпва на шлен 36 суав 1 упшка 6 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 21 суав 1 упшка 14, 16, 17 и 18 пд
Суаууупу на Ппщуина Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03,
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Щуип на
седницауа пдржана на 26 декември 2019 гпдина, дпнесе
ЗАКЛФШПК
ЗА ДПНЕСФВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА РАБПУА
НА ЈП „ИСАР”-ЩУИП ЗА 2020 ГПДИНА
I
Се дпнесува Прпграмауа за рабпуа на ЈП „Исар”-Щуип за 2020 гпдина.
II
Пвпј Заклушпк влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 08-335/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

18 јануари 2021

Број 1

38.
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ПРПГРАМА ЗА РАБПУА
НА ЈП „ИСАР”-ЩУИП ЗА 2020 ГПДИНА
ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ВОДОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИИ ЗА 2021 ГОДИНА.
ЈП “Исар”-Штип преку Секторот “Водовод и канализација” ги извршува
следниве дејности од јавен интерес: производство и дистрибуција на вода за пиење и
одведување на отпадните води, оддржување на водоснабдителните системи, филтер
станицата, проектирање, изградба и реконструкција на системот за водоснабдување и
на системот за одведување на канализациони отпадни води.
ОПСЛУЖЕНО ПОДРАЧЈЕ-Водоснабдување
1.
2.
3.
4.

Град Штип – 42.625 жители
Три Чешми- 1.065 жители
Балканска 600 жители
Караорман - 911 жители
Вкупно :
45.201 жители кои се водоснабдуваат од градскиот
водоснабдителен систем.

1. Долани - 73 жители
2. Драгоево- 130 жители
Вкупно: 203 жители посебен водоснабдителен систем.
1.
2.
3.
4.

Селце – 165 жители – посебен водоснабдителен систем
Лакавица и Балталија – 161 жител посебен водоснабдителен систем
Шашаварлија – 108 жители посебен водоснабдителен систем
Криви Дол – 50 жители посебен водоснабдителен систем

ОПСЛУЖЕНО ПОДРАЧЈЕ- Канализација
Град
Штип
Бр. на
жители во
Општина
Штип
Опслужено
подрачје

Три
Чешми

Балканска

Чардаклија

Брегалничка

600

922

570

Караорман

47.798

42.625

1.065

911

Во текот на 2021г. во Секторот “Водовод и канализација” планирани се
следните активности:
1.
Активности усогласени со Програмата за уредување на градежно земјиште
на подрачјето на Општина Штип за 2021г.

Стр. 114
Р.бр.

1.

2.

Број 1
Локација

Изведба на нова водоводна линија
во населба” Чардаклија”
Изведба на фекална канализација
на дел од населба “ Горна
Железничка”

18 јануари 2021
Опис на активноста

Проценета
инвестициона
вредност

Изведба на Крак 3

4.000.000,00

Канализациони линии ( ОД 200 , ОД
315 и ОД 500 мм )

7..000.000,00

3.

Реконструкција на дел од
фекална канализација на улица
“Панче Караѓозов”

Должина 400м‟

1.800.000,00

4.

Изведба на водоводна и
канализациона линија на дел од
улица “Личка” за нови градежни
парцели.

Водовод со должина од 255м
Канализација со должина од 220м

1.244.000,00
493.000,00

Реконструкција на дел од
водоводни линии во населба
Пребег во должина од 610 м΄

Ул.Скоевска Водовод со должина од
400м
Ул.Славонска Пожега Водовод од
210м

Реконструкција на дел од
водоводна линија на ул “Личка”

Водовод со должина од 400м

1.400.000,00

Водовод ОД 110 со должина од
320м‟
ОД 200 со должина од 300м‟

2.000.000,00

Канализација ОД 315 со должина од
320м‟

1.000.000,00

5.

6.

7.

8.

Изместување на водоводни и
канализациони линии во
Клиничка Болница

Доизградба на канализациона
линија во с. Караорман

1.500.000,00
1.200.000,00

Канализација 300м´

750.000,00

Вкупната вредност на предвидените активности изнесува: 22.387.000,00
Активностите усогласени со Програмата за уредување на градежно земјиште на
подрачјето на Општина Штип за 2021г. ќе бидат финансирани дел од сопствени
средства дел од средства на буџет на Општина Штип. Доколку се појави потреба
покрај горенаведените активности по писмен налог од страна на Општината ЈП “Исар”
Штип ќе изврши изведба на нови или реконструкција на постојни водоводни и
канализациони линии.
Повлекувањето на средствата од Буџетот на општината ќе се врши врз основа на
склучен договор по доставени месечни ситуации.
Составен дел на договорот ќе биде и ценовникот со следниве цени:
- цена на услуги и материјали утврдена со склучените договорите за јавни
набавки на ЈП “Исар” со економските оператори.
- работна рака за вргадување на материјали 30% од вредноста на материјалот.
2. Активности финансирани од сопствени средства на ЈП “Исар”

18 јануари 2021
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2.1 Водоводна и канализациона дистрибутивна мрежа

Р.бр.

Локација

1

Разни локации
Изградба и
реконструкција
на водоводни и
канализациони
линии на разни
локации

2

3

4

Разни локации
во град Штип
Разни локации
во град Штип

Стр. 115

Проценета
инвестициона
вредност

Опис на активноста

Изработка на инвестициона техничка
документација
 Изведба на врска Линија1 – населба “Баби”
должина 300м ОД 225
 Реконструкција на канализација 200м на
ул.Партизанска ( кај Макара )
 Реконструкција на водовод и канализација на
ул.”Милојкова”
 Изместување на канализација на ул.”Вардарска”
 Реконструкција на канализациона линија на ул.
“Бел Камен” должина 130 м
 Реконструкција на канализациона линија на ул.
“Стив Наумов” должина 240 м
 Реконструкција на канализациона линија на ул.
“Пане Гочев” должина 150 м
 Водоводни и канализациони линии кои неможат
да се санирааат а се резултат на големи
дефекти на разни локации.

500.000,00

5.500.000,00

Изведба на контролни шахти, отварање на
водоводни и канализациони шахти затворени
како резултат на асфалтирање на улици

500.000,00

Набавка и монтажа на вентили, регулатори на
притисок, мерачи на проток на разни локации.

3.000.000,00

Вкупната вредност на предвидените активности изнесува: 9.500.000,00
2.2 Водозафатни објекти, резервоари и Филтер станица
1.

Градежни работи за санација на резервоари и бунари

2.

Набавка на резервни делови за пумпи и нови пумпи

500.000,00
2.000.000,00

Вкупна вредност на предвидените активности изнесува 2.500.000,00ден.
3. Набавка на возила
р.бр.

опис

1.

Набавка на специално возило за
отпушување на фекална
канализација

2.

Набавка на теренски и лесни
возила

количина

ед.цена

1

7.000.000,00

Вкупно
7.000.000,00

4.500.000,00

Вкупна вредност на предвидените активности изнесува 11.500.000,00ден.
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Овие активности ќе се финансираат од следните извори:
- сопствени средства
- буџет на општина
- други извори
ПРЕГЛЕД
на планирани приходи и расходи
Приходи

Износ

18 јануари 2021

Расходи

Износ

Прих.од вода
претпријатија

32.640.000,00

Потр.материј.и суро.

Прих.од
каналализација
претпријатија

12.846.000,00

Пот.елект.енерг.

Прих.од вода
домакинства

76.000,000,00

Потр. горива.и мази.

3.700.000,00

Прих.од
канализација
домакинства

23.140.000,00

Потр.рез.делови

6.000.000,00

6.000.000,00
42.000.000,00

Други приходи од
работна

2.500.000,00

Трош.за услуги

2.500.000,00

Други приходи

6.534.000,00

Амортизација

7.886.592,00

Приходи од буџет
на
О.Штип
Вкупно:

21.000.000,00
174.660.000,00

Бруто плата

69.000.000,00

Трошоци за времено
ангажирање на вработени

2.600.000,00

Други трошоци

5.582.082,00

Вкупно:

145.268.674,00

..

ПРОГРАМА
за изнесување, транспортирање и депонирање на
комуналниот цврст и технолошки отпад за 2021 година
Изнесување,транспортирање и депонирање на комуналниот цврст отпад е
планирано во согласност со Законот за управување со отпад на Р.епублика Северна
Македонија (Службен.весник број 09/11 и 123/12) Одлуката за комунален ред на
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 16/13) и Одлуката за јавна
чистота („Службен гласник на Општина Штип” број 03/09) и се и реализира преку
Сектор “Комунална хигена” кој ги врши дејностите: собирање, транспортирање и
депонирање на комуналниот отпад.
ОПСЛУЖЕНО ПОДРАЧЈЕ
Град
Штип

Три
Чешми

Балканска

Брегалничка

Чардклија

Караорман

18 јануари 2021
Број на жители во
Општина
Опслужено
подрачје

Број 1

Стр. 117

47.798

42.625

1.065

600

570

922

СОБИРАЊЕ НА ОТПАДОТ:
Собирањето на комуналниот цврст и технолошки отпад ќе се врши во специјални
садови и тоа: 550 контејнери со запремнина од 1,1м3 распоредени на територијата на
градот и приградските населби.
146 контејнери со запремнина од 5 м3 распоредени на територијата на градот во
населбите со колективни стамбени објекти , (Населби 8ми Ноември, Автокоманда,
Сењак, Пребег, Баби и индустрисите зони ).
Канти за отпад од 80 и 120 л. распоредени претежно во населбите со
индивидуални стамбени објекти.
Собирањето на КЦО ќе се врши на следниов начин
 Собирање на мешан комунален отпад
 Собирање на комерцијален отпад
 Собирање на харија (трговски објекти и јавни институции)
 Собирање на Пет амбалажа ( трговски објекти, јавни институции, јавни
површини)
 Собирање на стакло (специјални контејнери распоредени на јавни површини)
 Пет амбалажата и хартијата ќе се селектира, балира и пресува во собирниот
центар на ЈП Исар, по што ќе се продава на овластени опкупвачи.
ИЗНЕСУВАЊЕ НА ОТПАДОТ:
Динамиката на изнесување, транспортирање и депонирање на комуналниот
цврст отпад е изготвена во зависност од густината на населението , количината на
отпадот и условите за изнесување на истиот.
Физичкиот обем на задачите е дефиниран преку регистрирањето на стамбените,
дворните и индустриските површини како и предвидените превозни срества со кој се
извршуваат работите.
Димензионирањето на работната рака е извршено врз основа на просечните норми и
преку снимање на работните дневни задачи и утврдување на норми.
За обезбедување на целосна контрола врз работата во извршувањето на
задачите по квалитет и одредена динамика во планот се предвидени дневни задачи на
секое специјално возило.
Во согласност со горе наведеното изготвен е динамичен план со следниов
рсапоред:
 Празнењето на контејнери за КЦО (150 броја) поставени во централното
градско подрачје со запремнина 1,1м3 ќе се врши секој ден, а останатите 400
броја - еднаш во неделата и по потреба.
3
 Празнењето на контејнери за хартија со запремнина 1,1м ќе се врши двапати
во неделата.
 Собирање на ПЕТ амбалажа се врши од овластен оператор по потреба.
3
 Празнењето на големите контејнери од 5м (70 броја) во урбаните заедници се
врши секој ден, од приградските населби и во индустриските зони ( 76 броја),
два пати во неделата и по потреба.

800
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Празнењето на кантите за отпад во Урбаните заедници ќе се врши еднаш во
неделата по претходно утврден динамичен план.
 Во зависнот од количината на отпадот изнсувањето на сметот ќе се врши со
дополнување со ноќна смена, работа во неработен ден со дневно планирање
спрема потребите.
На барање на Урбаните заедници и Приградските населби Секторот “Комунална
хигена” со организирани мобилни услуги ќе врши собирање на габаритниот отпад од
домакинствата по систем на доставување по најава, се со цел да се намали
количината на отпад кој се одлага во садовите за отпад.
Изнесувањето на отпадот ќе се врши непрекинато, систематски и без застој.
Повремен застој може да се појави смо во случај на лоши временски услови или
дефекти на возилата за собирање на отпад.


Реализацијата на предложената програма ќе се извршува со следнава механизација:
Тип на возило

Број на
возила

Капацитет

Година на
производство

Едно

27 м

1998

1

Даф 75 Ц -канти и контејнери 1,1м

2

Ивеко

Едно

16 м

2020

3

Ивеко

Едно

22 м

2020

4

Ивеко

Едно

10 м

2020

5

Ивеко

Две

4м

3

2020

6

Смеќар Мерцедес12-13 -канти

Едно

16 м

1983

7

Автоподигач МАН 10-180 – контејнери -5м

Едно

5м

3

2003

8

Трактори

9

Мерцедес Смеќер ЕКОНИК 26-28- канти и
3
контејнери 1,1м

Едно

24 м

1999

10

Мерцедес - комбиниран канти и контејнери 5м

Две

21 м

2000

11

Мерцедес- комбиниран канти и контејнери 1,1 м

Едно

8м

2002

12

Рено – комбиниран канти и контејнери 1,1 м

Едно

8м

2003

13

Камион со рамна платформа со кран

Едно

3

3

3

3

3

3

3

Четири

3

3

3

3

3

3

3

2020

За квалитетно извршување на работните задачи за тековната 2021година
планирана е набавка на следниве специјални возила опрема:

р.бр

опис

1.

Метални садови за смет со запремнина 1,1м³

2.

Канти за смет

количиа

един. Цена

Износ

100

12.500

1.250.000

1.000

1.000

1.000.000

18 јануари 2021
3.

Набавка на специјално возило - цистерна до
7 тона

Број 1
1
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5.000.000

5.000.000

Вкупно:

7.250.000

ПРЕГЛЕД НА НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ
Потребниот број на непосредни извршители за реализација на програмата по
работни места прикажан е во следнава табела:
Работно место
Раководител на сектор
Одделение за управување со отпад
Раководител на одделение за изнесување на смет
Контролори
Работник за собирање на отпад
Возач
Раководител на одделение за селакција на отпад
Работник за селекција на отпад
Вкупно:

Број на
извршители
1
1
3
43
17
1
4
70

СЕЛЕКТИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ НА ОТПАДОТ:
Селектирањето на отпадот се врши во собирниот центар постапките опфакаат
селектирање и балирање на хартија и Пет амбалажата .
Депонирањето на отпадот се врши на санитарната Градската депонија за
комунален цврст отпад која се наоѓа во месноста Трештена скала.
Во текот на 2021 година планирани следниве активности:
р.бр

Име на активноста

Износ

1.

Поправка на постојната ограда на градска
депонија

200.000

2.

Тампонирање на дел од пристапен пат до
депонија

400.000

3.

Годишна дезинфекција и дератизација на
собирниот центар и депонијата.

50.000

4.
5.

Чистење на санитарна градска депонија
Изведба на платоа за поставување на контејнери
(бетонирање, оградување со метални профили и
мрежи)
- Улица Борис Крајгер - Стамбени згради;
- Улица Борис Крајгер (Тополки) - 2 платоа;
- Бул. Партизанска (кај Макара);
- Улица Пиринска ( кај брашнара Голди);

2.200.000,00
700.000,00
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- Паркинг на Против - пожарна бригада;
- Улица 5 Конгрес ( стамбени згради);
- Населба Сењак 4 (над „Б” чешма);
- Автобуска Станица;
- Кај ЕВН ( раскрсница ул. Сутјеска - бул.
Партизанска);
-Кафе бар Енџелс
-локации по барање на УЗ.
Вкупно:
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3.550.000

Динамиката на изнесување отпад по возила

Реон 1
Понеделник : 5та Партиска Конф, Сењак – згради, Нас Македонка, Ком Банка,
Контејнери кај Здравен дом, Хотел Гарни, Вера Циривири, Ирис тв, Црква св.Никола,
Хит маркет, Ренген, Болница, Медицински факултет, Радански пат- школо, Згради А Б
Ц, Пожарна, ул Пиринска, Брашнара Широк дол,
Вторник: Пребек, Пелтеково имање, Болница, контејнери кај Пожарната, ул Пиринска,
Брашнара Широк дол, Градинка во нас Автокоманда, Хотел Гарни, Вера Циривири,
Ирис тв, Црква св.Никола, Хит маркет, ул 5ти Конгрес, нас Караорман, Нас
Брегалничка, ЕВН
Среда: Баби 5, Медицински факултет болница, ул Радански пат згради А Б Ц, ул
Широк дол контејнери, Градинка во нас Автокоманда, ул Рудо, Брашнара на ул
Пиринска, Ирис тв, Хит- Маркет, Ново село кај црква св. Богородица,
Четврток: Комерцијална банка, В:П Јоданова, Баби 5, Здравен дом, , Хотел Гарни,
Вера Циривири, Ирис тв, Црква св.Никола, Хит маркет, Ренген, Болница, Медицински
факултет, СОУ Јане Сандански, Радански пат- школо, Згради А Б Ц, Пожарна, ул
Пиринска, Брашнара Широк дол, Градинка во нас Автокоманда, нас Сењак
Петок: ОУ Гоце Делчев, 5та Партиска Конф, Сењак – згради, Нас Македонка, Ком
Банка, Контејнери кај Здравен дом, Хотел Гарни, Вера Циривири, Ирис тв, Црква
св.Никола, Хит маркет, Ренген, Болница, Медицински факултет, Радански пат- школо,
Згради А Б Ц, Пожарна, ул Пиринска, Брашнара Широк дол
Реон 2
Понеделник: ул Коле Неделков, Благој Мучето, ул Трст, 15 ти Корпус, В. Циривири,
Стојан Рибата, Христијан Карпош. Контејнери на ул Г. Михајло Апостолски (кај 7те
Кули), ЕВН, Стари Бунари, Диспанзер, меана За Мерак, Центар Дизајн, Лук Оил,
Елмар, УГД-Ново Село, ул Цветан Димов, Ти- Стајл, 29ти Ноември, Јосиф Ковачев
(Зегин), Иво Лола Рибар, Митко Недев, Благој Мучето, Долна Железничка, Рима Терм,
Брилијант, Балекс, Мото Центар
Вторник: Цветан Димов, Борко Талев, Димо Х. Димов, Партизанска кај Диспанзерот,
Меана за Мерак, Центар Дизајн, Лук Оил, Елмар, УГД Ново Село, Пакет маркет кај
Алумина, Метеоролошка станица, ул Митко Недев
Среда: Иво Л. РИбар – Стар Конак, ул Сане Горгиев, 19та Бригада, Дел од Вардарска,
ул Лисец, Корушка, 8ми Ноември, Астибо, маркет Стандард, Перална во Астибо, Пакет
Маркет кај Алумина, Лук Оил, Железничка долна,
Четврток: нас Балканска, нас Македонка, нас Железничка, Иво Л. Рибар, ул Сане
Горгиев, ул Пиринска, ЕВН, Стари Бунари, Диспанзер, Јофа Текс,
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Петок: Чардаклија, нас балканска, Диспанзер, меана За Мерак, Сет Унион, Центар
Дизајн, лук Оил, Железничка, Гиб, ул Енгелсова, Астибо, Санде Давчев, УГД –Ново
Село, Елмар

Реон 3
Понеделник: П.Карагозов (згради), Широк дол (згради и куќи) , Солидарност, Цвета
Јованова, ул Пролетерска, Сремски Фронт, Џемал Бједиќ, Борис Крајгер, Димитар
Влахов, Сењак, Социјални згради, Партизанска, Ратко Јовановиќ, Солидарност, Авто
мото сојуз, Европа, Никола Тесла,
Вторник: ул Јајце, Ратко Јовановик, Три Чешми, Контејнери кај Сремски фронт, Џемал
Бједиќ, Борис Крајгер, Димитар Влахов, Сењак, Социјални згради, Партизанска, нас
Дузлак
Среда:Крушевска република, ул Мара Минарева, ул Лески, Сремски фронт, Џемал
Бједиќ, Борис Крајгер, Димитар Влахов, Сењак, Социјални згради, Партизанска. Европа
Четврток: баби. , Сремски Фронт, Џемал Бједиќ, Борис Крајгер, Димитар Влахов,
Сењак, Социјални згради, Партизанска
Петок: ул Партизанска, Сутјеска, Баби, Сењак,
Реон 4
Понеделник : Славчо Стојменски, Сутјеска, Глигор Прличев, 4ти Јули, ул . Широк дол
(згради и куќи)
Вторник: Ленинова, Мирче Ацев, Вита Поп Јорданова, Личка, Васил Доганџиски
Среда : Вардарска, Добре Радосавлев,19 та бригаде, Лисец, Корушка,15ти Корпус.
Четврток: Васил Главинов до Ново Село, Блок 77, Тодор Коларов Болница, Мазги, ул
Мирче Ацев, Љубен Иванов, 2ри Август, Браќа Миладиновци, Страшо Пинџур,
Петок:, Сутјеска (згради), широк Дол Згради, Нобелова, Никоманска, Плачковички
одред, Товарник, Кајгана, 7ми Конгрес, Стојан Милевски
Реон 5
Понеделник: Ново Село, Бензинска, Нецко, Мал Одмор, Центар Дизајн, Градовјанка,
кафана Бисер, УГД кампус 2, Градски стадион, Стара млекара, ЕВН, Времени објекто
Автокоманда, Сремски фронт кај Филе, Солидарност, Браќа Даневи, ОУ Гоце Делчев,
зграда Топ Инвест, ул. Џемаил Биедиќ Асном, Кукуш, Коле Неделков, згради Леваци,
Крсте Мисирков,
Вторник: Ново Село, Бензинска, Нецко, Мал Одмор, Центар Дизајн, Градовјанка,
кафана Бисер, УГД кампус 2, Градски стадион, Стара млекара, ЕВН, Времени објекто
Автокоманда, Сремски фронт кај Филе, Солидарност, Браќа Даневи, ОУ Гоце Делчев,
Леваци 2 дел, Блок 85, Асном, Рудо, Борко Милевски, Христијан Карпош, Маршал Тито.
Среда: Ново Село, Бензинска, Нецко, Мал Одмор, Центар Дизајн, Градовјанка, кафана
Бисер, УГД кампус 2, Градски стадион, Стара млекара, ЕВН, Времени објекто
Автокоманда, Сремски фронт кај Филе, Солидарност, Браќа Даневи, ОУ Гоце Делчев,
Борис Кидрич, 11ти Октомври, Еврејска, Питу Гули
Четврток: Ново Село, Бензинска, Нецко, Мал Одмор, Центар Дизајн, Градовјанка,
кафана Бисер, УГД кампус 2, Градски стадион, Стара млекара, ЕВН, Времени објекто
Автокоманда, Сремски фронт кај Филе, Солидарност, Браќа Даневи, ОУ Гоце Делчев,
Ново Село, Партизанска, 9ти Мај
Петок: Ново Село, Бензинска, Нецко, Мал Одмор, Центар Дизајн, Градовјанка, кафана
Бисер, УГД кампус 2, Градски стадион, Стара млекара, ЕВН, Времени објекто
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Автокоманда, Сремски фронт кај Филе, Солидарност, Браќа Даневи, ОУ Гоце Делчев,
Радански Пат,
Реон 6
Контејнери од 5м3
Понеделник:8 ми Ноември, Борис Кидрич – кај Промајата, Туш, Широк Дол, Сењак ,
Баби, Конфекции во Астибо, КПД Затвор, Три Чешми, Пребег,
Вторник: 8 ми Ноември, Борис Кидрич – кај Промајата, Туш, Широк Дол, Сењак , Баби
Кампус 4.
Среда: 8 ми Ноември, Борис Кидрич – кај Промајата, Туш, Широк Дол, Сењак , Баби,
ТК Македонка
Четврток: 8 ми Ноември, Борис Кидрич – кај Промајата, Туш, Широк Дол, Сењак ,
Баби, Џонсон Контрол, Техникал Текстил, Кондево,
Петок: 8 ми Ноември, Борис Кидрич – кај Промајата, Туш, Широк Дол, Сењак , Баби
Индустриски дел од Железничка станица.
Реон 7 ( Ноќна смена )
Подигање на контејнери: Христијан Карпош - Зелени кули, Градски пазар, Доктор
Златко, Стопанска Банка, Маршал Тито - Плоштад Слобода ,хотел Оаза, Автобуска
станица, ОУ Гоце Делчев кујна Ориент, Ванчо Прќе центар, Зегин, Џексон Перална
Пирели, Хит Маркет, Собрание, СОУ Славчо Стојменски, Г. Михајло Апостолски –
Џамијата, Турско школо, ул Ванчо Прќе, Бурекџилница Дукат, Иво Л Рибар,
Тракторски Реони
Реон 1
Понеделник: Митко Цецов, Ѓорче Петров, Кочо Рацин, Јаким Стојков, Ново Село,
Борис Данев,
Вторник: Борко Талев, Првомајска, Овчеполска, Димо Х Димов, Јане Сандански,.
Среда:. Никола Карев, 29ти Ноември, Христо Ботев, Сане Горгиев, Тодор Чучков,
Охридска, Никола Чаулев, .
Четврток: Тодор Коларов, Козјак Планина, Стив Наумов, 4та Македонска Бригада,
Илинденска, Никола Нехтенин (позади трговски центар),
Петок: Бел камен, Јосиф Ковачев, Охридска, Личка Цветан Димов
Реон 2
Понеделник: Баби – Антон Панов, 8ми Март, Јајце,
Вторник: Радански Пат – две улици, Солунска,
Среда: Сремска, Сутјеска, 11ти Октомври,
Четврток: Ѓошо Сламката, Љубен Иванов, Мирче Ацев, Каваклија, Диви градби на ул
Косовска
Петок: Питу Гули и Диви градби на ул Косовска .
Реон 3
Понеделник: Железничка две тури, нас Железничка околу ПС за БПС,
Вторник: Воденска, Дузлачки рид,
Среда: Дузлак,
Четврток: Од ОУ Гоце Делчев до ул Косовска (барака на макпромет)
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Петок: Косовска околу антената,
Сабота: Славко мебел, Градител 89, Цуната,
Понеделник до Петок : хартија и ПЕТ
Секоја измена на динамичкиот план на собирање на смет ќе биде редовно
ажурирана на њеб страницата на Ј.П. „ИСАР”.
ПРЕГЛЕД
на планирани приходи и расходи
Приходи

износ

Расходи

Износ

Приходи од смет
прет.

15.600.000,00

Потрошени материјали и
суровини

2.000.000,00

Приходи од смет
домак.

18.000.000,00

Потрошена елек.енергија

600.000,00

Приходи од
селекција на отпад
Други приходи
Вкупно

100.000,00
3.500.000,00
37.200.000,00

Потр. гориво и мазиво

6.400.000,00

Потр. резервни делови

1.000.000,00

Трошоци за услуги

3.500.000,00

Амортизација

2.300.000,00

Бруто плата

16.000.000,00

Трошоци за времено
ангажирање на
вработени

1.500.000,00

Други трошоци

1.500.000,00

Вкупно

34.800.000,00

Предвидената програма ќе се финансира од следниве извори:
- сопствени сретства
- донации
- буџетски сретства
...

ПРОГРАМА
за одржување и користење на паркови и други јавни површини
од локално значење за 2021 година

ЈП “Исар”-Штип преку Секторот “Паркови и зеленило” ја извршува дејноста
уредување и одржување на паркови, зелени и рекреациони површини и одржување на
спортски објекти.
- Јавни градски паркови, дрвореди, скверови, тревници, цветни површини,
излетнички места и приградски пошумени реони и појаси се групирани во 10 реони и
тоа:
Реон “Бриони”
р.б.

Опис

површина
м2

1.
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Парк “Триангла” лоциран помеѓу ул.”Г.М Апостолски” и кеј на река
Отиња
Парк”Кули” лоциран пред станбени згради наречени седум Кули
Парк “Кртеке” лоциран помеѓу нас.”Блок 77” и патот за Суитлак
Вкупно

2.
3.

Спецификација на трошоци потребни за одржување на Реон Бриони
1.Мащинскп кпсеое(сп кпсашка ,уример)
6м * 4бр. = 24 * 37.340 м2 =896.160 м2 * 1.50 =1.344.240 ден
6м * 2бр. = 12 * 37.340 м2 =448.080 м2 * 1.50 = 672.120 ден
2.Гребулеое, спбираое и уупвар на искпсена урева
6м * 4бр. = 24 * 37.34 0м2 = 896.160 м2 * 0.60 = 537.696 ден
6м * 2бр. = 12 * 37.340 м2 = 448.080 м2 * 0.60 = 268.848 ден
3.Пплеваое на уревник сп прскалка
6м * 20бр. =120 * 37.340 м2 = 4.480.800 м2 * 0.30 5
4.Спбираое на пупадпци и харуија
10м * 15бр. =150 * 38.900 м2 = 5.835.000 м2 * 0.06
5.Шисуеое на уревник пд лису и уупвар
3м * 10бр. =30 * 37.340 м2 = 1.112.200 м2 * 0.75
6.Меуеое на пауеки вп уревник
10м * 20бр. = 200 * 1.560 м2 = 312.000м2 * 0.29
7.Шисуеое на паркпви пауеки суепеници пд снег
2 м *10бр. = 20 *1.560м2 = 31.200м2 * 5.17
8.Урансппру на искпсена урева , лису и гранки сп уракупр дп 5 км
6м *4 бр.= 24 * 800 ден.
Вкупнп
Реон “Центар”
р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Опис
Парк и детско игралиште на улица “Коле Неделков”
Парк “Стар Пазар”лоциран помеѓу ул.”Маршал Тито” и кејот на
река Отиња
Сквер пред управната зграда на ГРО”Бетон”
Комбинирана паркова површина “Плоштад”(плоштад,
пензионерски дом, аргач) .
Парк “Безистен” лоциран пред Домот на културата “Ацо Шопов”
работничкиот универзитет и околу хотел “Оаза”
Паркова површина околу спомен обележјето на депортираните
Евреи од ИИ Светска војна.
Парк “Стопанска Банка” кружен тек
Паркова површина пред поранешен Ректорат на Универзитет
Гоце Делчев
Вкупно:

2.700
4.600
31.600
38.900

2.016.360,00

806.544,00

1.344.240,00
350.100,00
840.150,00
90.480,00
161.304,00
19.200,00
5.628.378,00

Површина
м2
1.750
2.000
80
2.071
6.148
183
152
1000
12.984
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Спецификација на трошоци потребни за одржување на Реон Центар:
1.Мащинскп кпсеое(сп кпсашка ,уример)
6м * 4бр. = 24 * 12.261 м2 = 294.264 м2 * 1.50
441.396,00
2.Гребулеое, спбираое и уупвар на искпсена урева
6м * 4бр. = 24 * 12.261м2 =294.264м2 * 0.60
176.558,00
3.Пплеваое на уревник сп прскалка
6м * 20бр. = 120 * 12.261м2 =1.471.320м2 * 0.30
441.396,00
4.Спбираое на пупадпци и харуија
10м * 20бр. = 200 * 12.984м2 =2.596.800м2 * 0.06
155.808,00
5.Шисуеое на уревник пд лису и уупвар
3м * 20бр. = 60 * 12.261м2 = 735.660м2 * 0.75
551.745,00
6.Меуеое на пауеки вп уревник
10м * 20бр. = 200 * 723м2 = 144.600м2 * 0.29
41. 934,00
7.Шисуеое на паркпви пауеки суепеници пд снег
2м * 10бр. = 20 * 723м2 = 28 920м2 * 5.17
74.758,00
8.Урансппру на искпсена урева , лису и гранки сп уракупр дп 5 км
19.200,00
6м *4 бр.= 24 * 800 ден.
Вкупнп
1.902.795,00
Реон “Дујле”
р.бр.

Опис

површина
м2

Сквер “Дујле” лоциран помеѓу ул.”Партизанска” и ул.”Борис
Кидрич”

799

2.

Кружен тек Дујле

320

3.

Сквер “Интернат”

407

4.

Булевар “ Партизанска “

2.250

5.

Тревна површина “8ми Ноември” лоциран меѓу р.Брегалница,
бул.”ЈНА”, ПТТ и станбен блок

17.000

6.

Бул.”Гоце Делчев”

5.200

7.

Кружен тек на Булевар Гоце Делчев - Лук Оил

2.100

8.

Кружен тек на Булевар Гоце Делчев - Пребег

350

9.

Кружен тек Базалт

254

10.

Парк спрема Булевар “Партизанска”

11.

Разделна жардињера на улица Боро Арсов

12.

Паркова повшина пред хотел ВАБО

1.

Вкупно:

1.093
40
1000
30.463

Спецификација на трошоци потребни за одржување на Реон Дујле:
1.Мащинскп кпсеое :
6м * 4бр. = 24 * 29.466 м2 = 707.184 м2 * 1.50
1.060.776,00
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2.Гребулеое, спбираое и уупвар на искпсена урева
6м * 4бр. = 24 * 29.466 м2 = 707.184 м2 * 0.60
3.Пплеваое на уревник сп прскалка
6м * 20бр. = 120 * 29.466 м2 = 3.535.920 м2 * 0.30
4.Спбираое на пупадпци и харуија
10м * 20бр. =200 * 29.466 м2 = 5.893.200 м2 * 0.06
5.Шисуеое на уревник пд лису и уупвар
3м * 20бр. = 60 * 29.466 м2 = 1.767.960 м2 * 0.75
6.Меуеое на пауеки вп уревник
10м * 20бр. = 200 * 957м2 = 191.400м2 * 0.29
7.Шисуеое на паркпви пауеки пд снег
2м *10бр. = 20 * 957м2 =19.140м2 * 5.17
8.Урансппру на искпсена урева , лису и гранки сп уракупр дп 5 км
6м * 4 бр.= 24 * 800 ден.
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Вкупнп :

424.310,00
1.060.776,00
353.592,00
1.325.970,00
55.606,00
98.953,00
19.200,00
4.399.183,00

Реон “Пребег”
1.Парк “Пребег” во непосредна близина на деловниот објект поранешен “Реплек”
2.500м2
2.Паркова површина позади Центар за аутизам
270м²
Вкупно
2.770м²
Спецификација на трошоци потребни за одржување на Реон Пребег:
1.Мащинскп кпсеое :
6м * 2бр. = 12 * 2.770 м2 = 33.240м2* 1.50
2.Гребулеое, спбираое и уупвар искпсена урева
6м * 2бр. =12 * 2.770м2 = 33.240м2 *0.60
щп3. Урансппру на искпсена урева , лису и гранки сп уракупр дп 5 км
6м * 2 бр.= 12 * 800 ден.
Вкупнп:

49.860,00
19.944,00
9.600,00
79.404,00

Реон “Исар”
1.Спомен обележје на паднатите борци од НОВ со површина
6.550м2
2.Косини: бул. Гоце Делчев, бул.Партизанска, Безистен со површина
6.000м2
Вкупно :
12.550м2
Спецификација на трошоци потребни за одржување на Реон Исар:
1.Мащинскп кпсеое :
6м * 1 бр. = 6 * 12.050 м2 = 72.300 м2 * 1.50
2.Гребулеое, спбираоеи уупвар на искпсена урева
6м * 1 бр. =6 * 12.050 м2 = 72.300м2 * 0.60

108.450,00
43.380,00
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3.Меуеое на пауеки
10м * 20 бр. = 200 * 500 м2 = 100.000м2 * 0.29
4. Урансппру на искпсена урева , лису и гранки сп уракупр дп 5 км
6м * 4 бр.= 24 * 800 ден.
Вкупнп:

Број 1
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29.000,00
19.200,00
200.030,00

Реон “Баби”
1. Парк Баби
13.000 м2
2.Помали паркови површини
1.284 м²
Вкупно:
14.284м2
Спецификација на трошоци потребни за одржување на Реон Баби:
1.Мащинскп кпсеое :
6м * 4бр. = 24 *14.134 м2 = 339.216 м2 * 1.50
2.Гребулеое, спбираое искпсена урева и уупвар
6м * 4бр. = 24 * 14.134 м2 = 339.216 м2 * 0.60
3. Пплеваое на уревник сп прскалка
6м * 20бр. =120 * 14.134 м2 = 1.542.000 м2 * 0.30
4.Урансппру на искпсена урева , лису и гранки сп уракупр дп 5 км
6м * 4 бр.= 24 * 800 ден.
5. Меуеое на пауеки вп уревник и спбираое на пупадпци :
10м * 20бр. = 200 * 150 м2 = 10.600 м2 * 0.29
Вкупнп:

508.824,00
203.529,00
508.824,00
19.200,00
30.000,00
1.270.377,00

Реон “Суитлак”
1. Парк шума Суитлак” со површина
20.000м2
Спецификација на трошоци потребни за одржување на Реон Суитлак:
1.Мащинскп кпсеое :
4м * 1бр. = 4 * 20.000м2 = 80.000м2 * 1.50
120.000,00
2.Гребулеое, спбираоеи уупварна искпсена урева
4м * 1бр. = 4 * 20.000м2 = 80.000м2 * 0.60
48.000,00
3. Урансппру на искпсена урева , лису и гранки сп уракупр дп 5 км
3.200,00
4м * 1 бр.= 4 * 800 ден.
Вкупнп:
171.200,00

Вкупно:

Реон “Караорман”
1. Паркова површина

Спецификација на трошоци потребни за одржување на Реон Караорман:
1.Мащинскп кпсеое :
9.750,00
6м * 4 бр = 24 бр * 270 м2=6480 м2 * 1.50 ден

270 м2
270 м2

Стр. 128

Број 1

2. Гребулеое и спбираое искпсена урева :
6м * 4 бр = 24 бр * 270 м2=6480 м2 *0.50 ден
3.Фупвар на урева сп рашна кплишка :
6м х 4 бр = 24 бр * 270 м2=6480 м2 * 0.11 ден
4.Пплеваое на уревник сп прскалка :
6м * 20 бр = 120 бр * 270 м2 =32400 м2 * 0.30 ден
5.Меуеое на пауеки вп уревник и спбираое на пупадпци :
10м * 20бр. = 200 * 270м2 = 54 000м2 * 0.29
6.Спбираое на пупадпци и харуија
10м * 20бр. =200 * 270м2 = 40000м2 * 0.06 ден
Вкупнп
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3.240,00

7.128.00
9.270,00
15.660 ,00
2.400,00
47.448,00

Реон “Автокоманда”
СРЦ Автокоманда

754 м2

Спецификација на трошоци потребни за одржување на Реон Автокоманда:
1.Мащинскп кпсеое :
22.680,00
6м * 4 бр = 24 бр * 630 м2=15 120 м2 * 1.50 ден
2. Гребулеое и спбираое искпсена урева :
7.560,00
6м * 4 бр = 24 бр * 630 м2=15 120 м2 * 0.50 ден
3. Фупвар на урева вп кплишка :
1.663,00
6м * 4 бр = 24 бр * 630 м2=15 120 м2 * 0.11 ден
4.Пплеваое на уревник сп прскалка :
4.536,00
6м * 20 бр = 120 бр * 630 м2 =15 120 м2 * 0.30 ден
5.Меуеое на пауеки вп уревник и спбираое на пупадпци :
7.192,00
10м * 20бр. = 200 * 124м2 = 24 800м2 * 0.29
6.Спбираое на пупадпци и харуија
7.560,00
10м * 20бр. =200 * 630м2 = 126 000м2 * 0.06 ден
Вкупнп:
51.191,00
Реон “Дузлак”
1. Парк на фармација
1.800 м2
2 Парк Скопска
200 м2
Вкупно:
2.000м2
Спецификација на трошоци потребни за одржување на Реон Дузлак:
1.Мащинскп кпсеое :
6м * 4бр. = 24 *2.000 м2 = 48.000м2 * 1.50
72.000,00
2.Гребулеое, спбираое искпсена урева и уупвар
6м * 4бр. = 24 *2.000 м2 = 48.000м2 * 0.60
28.800,00
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3. Пплеваое на уревник сп прскалка
6м * 20бр. =120 *2.000 м2 = 240.000м2 * 0.30
4.Урансппру на искпсена урева , лису и гранки сп уракупр дп 5 км
6м * 4 бр.= 24 * 800 ден.
5. Меуеое на пауеки вп уревник и спбираое на пупадпци :
10м * 20бр. = 200 * 150 м2 = 10.600 м2 * 0.29
Вкупнп

Број 1
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72.000,00
19.200,00
30.000,00

222.000,00

Се вкупно: 134.851 м2 со вкупен износ од 13.972.006,00 ден.
Одржување на дрвореди и цветни површини
Одржување на дрвореди и грмушки на јавни површини : ул.”Г.М.Апостолски”, “Васил
Главинов”, “М.Тито”, “В.Прке”, “Сутјеска”, Бул.”ЈНА”, “Х.Карпош”, Бул.”Г.Делчев”,
Бул.”Партизанска”, ул. “С.Демир”, пристапни улици “Дузлак” –„Баби”, “Сењак –Баби”, од
населба” Железничка” до “Кампус 4”, дрворед обиколница, дрворед - детска градинка
“Пчелка” - 3.300 броја
Кастрење или сечење на дрвја
општински комунален инспектор.

лоцирани на јавни површини по решение на

Спецификација на трошоци:
1.Наводнување на дрвореди со цистерна:
4м * 12бр. = 48 * 2.200 сад. = 105.600 бр. *20.00 ден
2.Окопување на дрвореди и грмушки:
5м * 1бр. = 5 * 3.300 сад. = 16.500 бр. *30.00 ден
3.Наводнување на грмушки и дрвореди рачно:
4м * 10бр. = 40 * 1.100 бр. = 44.000 бр. * 0.95 ден
4. Кроење на грмушки и дрвореди
1.500 бр.* 100,00 ден.
5. Санитарно техничка сеча на стари дрвја
6.Одржување на цветни површини:полевање,плевење,прашење
5.000м2 * 42,88 ден.
7.Садење на сите цветни површини и жардињери со цветен
насад:
50.000 бр.* 25ден.
8. Ѓубрење со Арско ѓубре 20 м3 * 1000ден
Вкупно:

2.112.000,00
495.000,00
41.800,00
150.000,00
300.000,00
214.400,00
1.250.000,00

20 000,00
4.583.200,00

Производство на цветен насад и садници во расадникот
1.Набавка на тресет збогатен со органски и минерални ѓубрива
за цветен расад.
2.Помошен материјал (саксии, најлони, стиропор, мрежи)
3.Хемиски препарати
4.Цветен насад

60.000,00
120.000,00
70.000,00
125.000,00
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5.Вештачко ѓубриво
Ѓубрење со Кристално ѓубриво
Ѓубрење со Шалитра
Ѓубрење со НПК
Губрење со Арско и Кравјо губре
Вкупно:

100.000,00

475.000,00

Поставување на системи за наводнување
Замена на постојните распрскувачи со систем за наводнување- капка
по капка на дел од булевар “Партизанска”
Поставување на прскалки под притисок во корито на р. Отиња : од
мост кај Гимназијата до Камен мост, од мост кај Основен Суд до 7 Кула
и во парк “8 Ноември”
300.000,00

Се вкупно: 5.358.200,00
Во градското зеленило ќе се извршуваат активности според календарот за работа
кои следуваат
според
сезоната:
чистење
на
зелените површини со
гребулење,собирање на отпад и шут, метење стази, сечење и кастрење на суви, стари
и оболени дрва, кастрење грмушки, прашење, окопување, машинско и рачно косење со
гребулење, полевање со прскалки и рачно, полевање дрвореди со цистерна, припрема
на цветни површини со садење, прашење и полевање, губрење на тревни површини .
Обновување на дрворедите низ градот со нови садници со претходна санитарнотехничка сеча на стари и суви стебла.
Партерни уредувања и формирање на нови зелени површини
Населба Пребег – паркова површина позади Центар за аутизам
Опис на активноста
количина
цена
износ
Набавка, насипување и набивање
на толчник – чакал за тампонски
слој со дебелина Д= 15 см, комплет
20 м³
1.200,00
24.000,00
со валирање
Монтажа на павер елементи
15 м²
260,00
3.900,00
(бехатон)
Монтажа на бетонски рабници
40 броја
250,00
10.000,00
(градинарски)
Изработка на парапет од бетон МВ
30 со дебелина Д=10 см, комплет со
темелна подлога
2,5 м³
5.500,00
13.750,00
Набавка, транспорт и садење на
листопадна грмушка
50 броја
350,00
17.500,00
Набавка, транспорт и монтажа на
корпи за отпадоци
2 броја
1.500,00
3.000,00
72.150,00
Вкупно:
Населба Сењак 3 – паркова површина
Опис на активноста
Набавка, насипување и набивање на
толчник – чакал за тампонски слој со
дебелина Д= 25 см, комплет со

количин
а

цена

износ

140 м³

1.200,00

168.000,00
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валирање
Набавка и насипување на ситен песок
врз набиен тампон од чакал
Набавка и насипување на хумус
Шелување и бетонирање на бетонска
подлога за детско игралиште Д=15 см,
МВ 30
Набавка, транспорт и монтажа на
бетонски рабници (градинарски)
Набавка, транспорт и монтажа на
павер елементи (бехатон)
Набавка, транспорт и монтажа на
паркова клупа со метална конструкција
и дрвени елементи за седење и
потпирање
Набавка, транспорт и монтажа на
корпи за отпадоци
Набавка, транспорт и монтажа на
дрвени пикник клупи со димензии
180/200/75 см
Набавка, транспорт и монтирање на
осмоаголни летниковци од дрвена
конструкција со димензии 400/400 см
Набавка, транспорт и садење на
високостеблести листопадни дрвја
Набавка, транспорт и садење на
високостеблести зимзелени дрвја
Набавка, транспорт и садење на
грмушка
Набавка, транспорт и садење на
трендафили
Озеленување со трева
Набавка, транспорт и поставување на
гумени плочи 50/50 см со Д=25 мм
Вкупно:

Број 1
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40 м³
330 м³

1.100,00
250,00

44.000,00
82.500,00

9 м³
380 м´

5.500,00
250,00

49.500,00
95.000,00

480 м²

800,00

384.000,00

10 броја

3.500,00

35.000,00

16 броја

1.500,00

24.000,00

3 броја

8.000,00

24.000,00

2 броја

38.000,00

76.000,00

12 броја

800,00

9.600,00

110
броја
35 броја

1.200,00

132.000,00

350,00

12.250,00

30 броја

150,00

4.500,00

1300 м²

60,00

78.000,00

55 м²

1.400,00

77.000,00
1.217.350,00

 Партерни уредувања по барање на УЗ во вид на скверови, тревници,
одмаралишта и детски игралишта.
 Изработка на основен проект за партерно уредување во населбите Чардаклија и
Брегалничка

Стр. 132
р.бр.
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Опис на активноста
2
Озеленување на 500м тревни површини

Количина
2
500 м

Цена
60

Износ
30.000,00

2.

Набавка и уградување на сепариран песок

50 м³

1.100

55.000,00

4.

Набавка и уградување на украсен камен, туф
или ризла

20 м

1200

24.000,00

5.

Набавка и уградување на бетон МБ 20

20 м

3

5.000

100.000,00

6.

Набавка и поставување на бехатон плочки

100м

2

750

75.000,00

7.

Набавка и поставување на бетонски рабници

200 м'

250

50.000,00

8.

Изработка и поставување на паркови клупи

50 бр.

3.500

175.000,00

9.

Изработка и поставување на корпи за отпадоци

150 бр.

1.200

180.000,00

10.

Набавка и поставување на бетонски жардињери

500бр.

250

125.000,00

12.

Набавка на мулч - 80л.

50бр.

800

40.000,00

13.

Декоративни садници и украсно цвеќе

14.

Набавка и поставување на кандалабри

15.

Бул. “Партизанска” со поставување
жардињерско разделно зеленило.

3

500.000,00
10 бр.

15.000

150.000,00

на
200.000,00

Вкупно:

1.704.000,00

Се вкупно
2.993.350,00
Програмата за партерни уредувања ќе се финансира од сопствени средства и
средства од Буџетот на СО Штип.
Врз основа на нормите за одржување на градското и приградското зеленило
единичните цени на чинење на одржување на м2/бр., час, се дадени во следниот
табеларан преглед:
Вид на работа
1. Машинско косење
2. Машинско косење на мали површини
3. Машинско косење на високи трави
4. Гребулење тревник пред машинско косење
5. Машинско косење со ротациона косачка
влечена со трактор
6. Гребулење и собирањ. на трева
7. Изнесување трева со количка
8. Чистење тревник од лист
9. Утовар на лист во трактор
10. Утовар на трева во трактор
10. Утовар на гранки

квалиф.
КВ
КВ
КВ
НК
КВ

бр/м
2
м
м²
2
м
2
м
2
м

НК
НК
НК
НК
НК
ПК

м
2
м
2
м
2
м
2
м
3
м

2

2

цена
1,50
3,00
5,00
0.25
0.25
0,50
0.11
0.53
0.22
0.10
210,00
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11. Сечење на плевел по патеки
12. Рачно косење
13. Полевање на тревник (рачно)
14. Полевање на тревник со распрскувач
15. Полевање дрворед со цистерна
16. Окопување на грмушки и жива ограда во
паркови површини
17. Прашење на цветни површини
18. Окопување-прашење ружи
19. Окопување дрворед
20. Кроење дрва
21. Кроење грмушки
22. Сеча на дрва со корпа
23. Озеленување на нови површини
(орање,фрезирање,рамнење,сеење,валирање)
24. Собирање отпад. и хартија
25. Кроење жива ограда
26. Сечење на дрва во пречник ф-30
27. Сечење на дрва со пречник со над ф-30
28. Метење патеки
29. Садење сезонско цвеќе
30. Копање дупки за садење садници
31. Поправка парковски клупи и бојадисување
32. Расфрлање ѓубре со количка до 50м
33. Одржување на жардињери
-полевање
-плевање
-прашење

ПК

34. Расфрлање песок со количка до 50м
35. Машинско собирање на лист со дувалка
36. Чистење на паркови патеки степеници од
снег
37. Валирање тревник

Број 1
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НК
ПК
НК
НК
ПК
ПК

м
2
м
2
м
2
м
Бр
Бр

ПК
ПК
ПК
КВ
КВ
КВ
КВ

м
бр.
“
час.
бр.
Час.
2
м
2

19.50
17.34
30,00
300.00
100,00
2000,00
60,00

НК
КВ

ПК
КВ
КВ
КВ
ПК

м
“
Бр
Бр
“
2
м
бр.
бр.
3
м

0,06
50.00
1200,00
2500,00
0,29
25,00
133,00
41,00
478.00

ПК

м

0.88
20,00
22,00
478.00
0.60
5.17

2

2

2

ПК

ПК
НК
НК

м
2
м
2
м

ПК

м

3

2

За извршување на работните операции дадени во табеларниот преглед Секторот
Паркови и зеленило располага со:
Основни средства
р.бр.

Опис

Количина

1.

Теренско возило

1

2.

Трактор-мал

1

3.

Трактор-голем со приклучни машини

2

4.

Тракторска тревокосачка со корпа

5

5.

Моторна пила

5

6.

Моторна косилица за трева

1

7.

Моторна ротациона косачка

1

8.

Моторна коса -тример

18

9.

Моторен тастер

2

8.00
3,00
0,95
0.30
20,00
16.00

0.25
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10.

Моторна дувалка

8

11.

Моторни ножици за жива ограда

2

12.

Мотокултиватор

1

Бројот на непосредни извршители потребни за реализација на програмата по
работни места прикажан е во следнава табела:
1 Раководител на Сектор Паркови и зеленило
2.Помошен раководител на Сектор
3.Раководител на одделение за подигање на
зеленило
3. Оперативен техничар
4. Возач на трактор
5. Одржувач на рачни моторни машини
6. Ракувач со алати и опрема
8. Расадничар
9 .Работник во зеленило
Вкупно

1
1
1
2
1
1
21
7
5
40

За реализација на програмата во текот на 2021г. во Секторот паркови и зеленило
планирана е набавка на следнава опрема
р.бр

опис

количиа един. цена

износ

1

Тракторска косилка со седиште

2

200.000

400.000,00

2

Моторна коса/ тример

12

30.000

360.000,00

3

Дувалка за лисја

4

20.000

80.000,00

4

Телескопска пила

2

45.000

90.000,00

5

Бензинска косилка

5

26.000

130.000,00

6

Моторна пила

2

35.000

70.000,00

7

Моторни ножици

2

17.000

34.000,00

8

Додаток на тример за косење на жива ограда

1

15.000

15.000,00

Вкупно

1.179.000,00

Вкупна сума на планирани активности:
р.бр.

Опис на активноста

Износ денари

1.

Одржување на постојни зелени површини

2.

Производство на цветен насад и садници и
одржување на дрвореди и цветени површини и
поставување на систем за наводнување

5.358.200,00

Партерни уредувања и формирање на нови
зелени површини, дрвореди

2.993.350,00

3.

13.972.006,00
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Вкупно:
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22.323.556,00

ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЧНИ КОРИТА
Одржување на кеј на река Брегалница
Вкупната зелена површина за одржување на кејот на р.Брегалница изнесува
15.200 м2 на потег од мост Ново Село до мост 8-ми Ноември и од мост 8-ми Ноември
до стамбени згради на улица Булевар ЈНА. Во текот на целата година според
календарот за работа ќе се врши редовно одржување.
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИ
р.бр.

Опис на активноста

Износ денари

1.

Машинско косење со тример во река Брегалница
2
2
6м * 2 бр.=12 *15.200 м = 182.400 м * 1.50 ден

2.

Собирање на искосена трева
2
2
6м * 2 бр.=12 * 15.200 м = 182.400 м * 0.5 ден.

91.200,00

3.

Утовар на искосена трева во трактор
2
2
6м * 2 бр.=12 *15.200 м = 182.400 м * 0.10 ден.

18.240,00

4.

Транспорт на искосена трева со трактор до 5 км
6м * 2 тури = 12 * 800 ден. =

9.600,00

5.

Собирање на отпадоци и хартија
2
2
10м * 5 бр. = 50 * 7.000 м = 350.000 м *0.06

6.

Метење на пешачка патека
2
2
2
6.400 м * 8 пати = 40.000 м * 10 месеци= 400.000 м * 0.29

116.000,00

Вкупно ден:

529.640,00

273.600,00

21.000,00

Одржување на кеј на река Отиња
Вкупната површина на зеленилото во мајор коритото на река Отиња е 22.500 м2
(од кули до мост кај детска градинка во Ново Село) .Во текот на целата година според
календарот за работа ќе се врши редовно одржување, хортикултурно уредување, и
формирање на нова зелена површина.
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИ
р.бр.
1.

2.
3.
4.

Опис на активноста

Износ денари

Машинско косење на р. Отиња
2
2
2
22.500 м * 3 пати = 67.500 м *7мес.=472.500 м * 1.50ден.

708.750,00

Собирање на искосена трева,утовар и транспорт
2
2
2
22.500 м * 3 пати =67.500 м *7мес.=472.500 м * х 0.6ден.

283.500,00

Наводнување кеј на р.Отиња
2
2
2
22.500 м х 16 пати =360.000 м х 6мес. =2.160.000 м х 0.30ден.

648.000,00

Садење на цветен насад 7.000 броја * 25 ден.

175.000,00
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5.

Озеленување (со нанесување на мил) 2.000 м * 60 ден.

6.

Варосување на зидови 2.000м х 30ден.

7.

Изведба на нов бушен бунар во кеј на река Отиња

18 јануари 2021

2

120.000,00

2

60.000,00
200.000
Вкупно ден:

2.195.250,00

СЕ ВКУПНО:

2.724.890,00

Одржувањето на речните корита ќе се финансира од сопствени средства,
донации и средства од Буџетот на СО Штип.
Повлекувањето на средствата од Буџетот на СО Штип ќе се врши врз основа на
склучен договор со Општина Штип по доставени месечни ситуации за извршена работа
од страна на ЈП”Исар” Сектор “Паркови и Зеленило”.
Програма за работа на ЗОО Парк – Бриони за 2021 година
Одржувањето на ЗОО паркот Бриони се врши преку следниве активности:
Одржување на живеалиштата, грижа за животните, одржување на хигиената и јавните
површини во објектот.
р.бр.
3.
4.

5.
6.

Опис на активноста
Машинско косење 5000м² * 3 пати = 15 000 м²
* 8 месеци = 120 000м² * 1.5 ден.
Метење на патеки собирање на отпадоци:
2
2
12м * 360бр. = 360 * 500м = 180 000м *0.29

Набавка на храна за животните и птици
Ветеринарни услуги

ВКУПНО

Износ
180.000,00

52.200,00

500.000,00
40.000,00
772.200,00

Програмата за работа на ЗОО Парк Бриони ќе се финансира од сопствени
средства, донации и средства од Буџетот на СО Штип.
Повлекувањето на средствата од Буџетот на СО Штип ќе се врши врз основа на
склучен договор со Општина Штип по доставени месечни ситуации за извршена работа
од страна на ЈП”Исар” Сектор “Паркови и Зеленило”.
Програма за одржување на градскиот стадион
на Ф.К. Брегалница и спортски игралишта за 2021 година
Вкупната површина на градскиот стадион на Ф.К.Брегалница изнесува 18.000 м²,
од кои: 9.000м² главен терен; 9.000м² помошен терен. Во текот на целата година
според календарот за работа ќе се врши редовно косење, собирање утовар и
транспорт на искосената трева, наводнување,валирање, ѓубрење третирање со
хемиски препарати, сеење со тревно семе, метење трибини, одбележување на
теренот, поставување на мрежи на головите , одржување на соблекувалните.
СПЕЦИФИКАЦИЈА
На трошоци за одржување на градскиот стадион на Ф.К.Брегалница
Планирани средства од Буџетот на СО Штип

18 јануари 2021
р.бр.

Број 1

Стр. 137

5.

Опис на активноста
Износ денари
Наводнување :
2
2
Главен терен :
8м * 24 = 192 * 9.000м = 1.728.000 м * 0.30 ден.
518.400,00
2
2
Помошни терени 8м * 12 = 96 * 9.000м = 864.000м * 0.30 ден.
259.200,00
Машинско косење :
2
2
Главен терен
8м * 12 = 96 * 9.000м = 864.000м * 1.50 ден.
1.296.000,00
2
2
Помошни терени 8м * 4 = 32 * 9.000м = 288.000м * 1.50 ден.
432.000,00
Утовар на искосна трева(Главен и помошни терени )
115.200,00
1.152,000м2123*0,10
80.000,00
Транспорт на искосена трева со трактор 100 тури * 800.00 ден.
Валирање:главен терен
2
2
8 м * 4 = 32 * 9.000м =288.000 м * 0.25 ден.
72.000,00
Ѓубрење со НПК 2000 кг. * 40,00 ден.
80.000,00

6.

Губрење со Шалитра 1500 кг.* 40,00 ден.

60.000,00

7.

Губрење со Арско губре 20м3 * 700,00 ден.

14.000,00

1.

2.

3.
4.

Ѓубрење со Уреа 200 кг. * 40,00 ден.
Сеење со тревно семе 700 кг * 250.00 ден.
Метење на трибини :
9.
2
2
8м * 8= 64 * 2.000м = 128.000м * 0.29 ден.
Одбележување на стадион со поликолор
10.
30бр. * 1000,00 ден.
Третирање со хемиски препарати
11.
120 кг * 400 ден.
Резервни делови за одржување на систем за наводнување,
12.
водоводна и канализациона мрежа во објектот
Вкупно денари:
8

8.000,00
175.000,00
37.120,00
30.000,00
48.000,00
120.000,00
3.344.920,00

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А
на трошоци за одржување на фудбалски игралишта
Балканска-6.000м², Брегалничка-6.000м², Три Чешми
р.бр.
1.
2.
3.

Опис на активноста
Машинско косење:
2
2
5 м * 3 = 15 * 18.000 м = 180.000м * 1.50 ден.
Валирање на терен
2
2
5 м * 2 = 10 * 18..000 м =180.000м * 0.25 ден.
Употребена вар за одбележување на теренот
600 кг. * 15,00 ден.
Вкупно денари:

Износ денари
270.000,00
45.000,00
9.000,00
324.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА
на трошоци за одржување на спортско игралиште Суитлак 8000 м2

р.бр.
1.
2.
3.

Опис на активноста
Наводнување:
2
2
8м * 20 =160 * 8.000 м = 1.280.000м * 0.30 ден.
Машинско косење :
2
2
8 м *4 = 32 * 8 .000м = 256.000м * 1.50 ден.
1.1.1.1 Утовар на искосена трева 256.000 м2*0.10=25.600,00
1.1.1.2 Транспорт со трактор во тури 30* 800,00 ден.=24.000,00

Износ денари
384.800,00
384.000,00
1.1.1.3 59.600,
00
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4.

Валирање:
2
2
8 м * 4 = 32 * 8.000м = 256.000м * 0.25 ден.

5.

Ѓубрење со НПК
500 кг. * 40,00 ден.
Ѓубрење со Уреа
100 кг. * 40,00 ден.
Ѓубрење со Шалитра 500 кг. * 40,00 ден.
3
Арско ѓубре
20 м * 700,00 ден.

6.

Сеење со тревно семе: 500 кг * 250.00 ден.

7.
8.
9.
10.

18 јануари 2021
64.000,00
20.000,00
4.000,00
20.000,00
14.000,00
125.000,00

Одбележување на стадион со поликолор
25 бр. * 1000,00 ден.
Третирање со хемиски препарати
Набавка,транспорт,разистирање и набивање на сепариран песок
3
40 м * 1000,00 ден.
Резервни делови за одржување на пумпа за наводнување, и на
водоводна и канализациона мрежа во соблекувалната

25.000,00
20.000,00
40.000,00
50.000,00
1.210.400,00

Вкупно денари:

СПЕЦИФИКАЦИЈА
на трошоци за одржување на гробишта во МЗ Чардаклија,
Балканска, Караорман и Три Чешми
р.бр.
1.

Опис на активноста

Износ денари

Машинско косење:
2
2
8 м * 1 =8 * 12.000 м =96.000м * 1.50 ден.
Вкупно денари:

144.000,00
144.000,00

СЕ ВКУПНО:

5.023.320,00

Програмата одржување на стадиони и сортски игралишта ќе се финансира од
сопствени средства и средства од Буџетот на СО Штип.
Повлекувањето на средствата од Буџетот на СО Штип ќе се врши врз основа на
склучен договор со Општина Штип по доставени месечни ситуации за извршена работа
од страна на ЈП “Исар” Сектор “Паркови и Зеленило
ПРЕГЛЕД
на планирани приходи и расходи
Приходи
Прих.од зел.претпр.
Прих.од зел.домак
Прих.од работна рака
Други приходи

Износ
Денари
6.300.000,00
8.100.000,00
150.000,00
500.000,00

Расходи
Потр.матерј.и суро.
Потр.елект.енрг.
Потр.гориво и мазиво
Потр.резер.делови

Износ
Денари
2.500.000,00
200.000,00
500.000,00
800.000,00
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Средства од буџетот на
Општина Штип
1 Одржување на река Отиња и
р. Брегалница
2. Одржување на ЗОО Парк
3. Одржување на стадиони и
спортски игралишта
4. Партерно уредување на
паркови површини

Вкупно :

Број 1

Трошоци за услуги
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150.000,00

1.700.000,00
300.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00

21.550.000,00

Времени
вработувања

1.250.000,00

Бруто плата

15.000.000,00

Амортизација

380.000,00

Други трошоци

300.000,00

Вкупно:

21.080.000,00

Предвидената програма ќе се финансира одследниве извори: сопствени
средства , буџетски средства, донации.
Повлекувањето на средствата од Буџетот на СО Штип ќе се врши врз основа на
склучен договор со Општина Штип по доставени месечни ситуации за извршена
работа од страна на ЈП “Исар” Сектор “Паркови и Зеленило”.
ПРОГРАМА
за работа за 2021 година на
“Градски Пазари”
Одделението Градски пазари врши редовно одржување на градскиот пазар и
стариот пазар, наплата на пазарните услуги,пазарни такси, резервација за тезги за
продавање на разновидна стока, одржување на хигиената на пазарот,одржување на
објектите, поправка на тезги, огради, уредување на зелени површини во кругот на
пазарот.
Во текот на 2021 година се планирани следниве активности:
1.

Поставување на метална ограда на плато 2

2.

Изработка на проектна документација за покривање
на стар пазар

150.000,00

Вкупно

230.000,00

Наведените активности се планира да се финансираат од следниве извори:
- сопствени извори и други извори
ПРЕГЛЕД
на планирани приходи и расходи

80.000,00
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Приходи

Прих.од паз.такса

Расходи
Износ
700.000,00 Потр.матерј.и суро.

Прих.од резервации 2.300.000,00 Потр.елект.енерг.
Приходи од закупнина 350.000,00 Трошоци за услуги
Амортизација
Вкупно
3.350.000,00 Бруто плати
Други трошоци
Вкупно
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Износ
100.000,00

300.000,00
100.000,00
317.000,00
1.800.000,00
150.000,00
2.767.000,00

ПРОГРАМА

за работа за 2021 година на
“Бања Кежовица”
Одделот “Бања Кежовица” во рамките на своите активности ги врши следниве
основни дејности:
- обезбедува услови за бањско капење на граѓаните
- ноќевање и престој на гости во сопствени сместувачки капацитети
- одржување на постојните објекти и дворната површина .
Во делот за бањско капење бањата располага со женски и машки општ дел со
соблекувални и 16 посебни туш кабини и 3 кади. Сместувачкиот дел располага со 13
соби со вкупно 30 легла и општа кујна со трапезарија. Објектот располага и со
сопствена перална и машина за пеглање кои се користат за сопствени потреби.
Во текот на 2021 година се планирани следните активности:
р.бр
опис на активноста
Износ
1.
Изработка на проектна документација за реконструкција на кров
300.000,00
на оделот за престој на гости и дворната површина
Вкупно:
300.000,00

Приходи
Прих.од такси биле.
Прих.од ноќевање
Прих.од тргов.стока
Вкупно:

ПРЕГЛЕД
на планирани приходи и расходи
Расходи
Износ
1.200.000,00 Потр.матерј.и суро.
500.000,00 Набавн.вред.
90.000,00 Потр.елект.енрг.
2.790.000,00 Трошоци за рез.делови
Трошоци за услуги
Амортизација
Бруто плата
Други трошоци
Вкупно

Износ
70.000,00
70.000,00
400.000,00
20.000,00
20.000,00
370.000,00
2.100.000,00
180.000,00
3.230.000,00

Предвидената програма ќе се финансира од следниве извори: сопствени
средства и донации.
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Одржувањето на гробиштата ЈП “Исар”-Штип го врши преку Одделението
“Градски гробишта”
Во текот на 2021 година во градските гробишта се планирани следните
активности:
ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА
Реконструкција и одржување на гробиштата:
р.бр Опис на активноста
мера
кол.
.
1.
Одржување на јавната
чистота 12м-

2.

3.

1.

2.

10.000м² џ4дена
Одржување на зелени
површини
10.000џ8џ1(машинско
косење, собирање и
транспорт на искосена
трева, одржување на
дрвореди)
Изградба на нови зелени
површини со поставување
на корпи за отпадоци,
контејнери.
Поставување на влезни
врати
Вкупно:
СТАРИ ГРОБИШТА
Изградба на пристапни
патишта низ гробиштата
(ископ,поставување на
тампон, бетонирање
д=15см
Тампонирање и
бетонирање на бетонски
патеки низ постојните
гробни места
Вкупно:

Ед.цена

Вкупно

м2

480.000

0,30

144.000,00

м2

80.000

2,10

168.000,00

300

400

120.000,00

5

10000

50.000,00

м²

бр

482.000,00

м2

100

1.400

140.000,00

м²

300

1.100

310.000,00

Изградба на нови гробни парцели
р.бр. Опис на активноста
мера
1.
Изградба на пристапни
патеки низ гробиштата –
спроти Градска Капела
м2
(ископ,поставување на
шљунак, бетонирање

450.000,00

кол.

180

Ед.цена

Вкупно

1.400

252.000,00

Стр. 142
2.

3.

Број 1

д=15см
Тампонирање,
асфалтирање и
бетонирање на пристапни
патишта во нова парцела
Н1
Изведба на бетонски
гробници
Вкупно:
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м²

700

1500

1.050.000,00

бр.

200

8.000

1.600.000,00
2.902.000,00

Одржување на капелата и пропратни објекти:
1 Тековно одржување

2.000.000,00

Се вкупно:

5.834.000,00
Планирани приходи

р.бр.

Опис

Износ

1.

Прих.од влез на оператори на погр.услуги

2.

Приходи од ладилник и капела

1.000.000,00

3.

Приход од додела на гробно место

1.200.000,00

4.

Приход од такса за споменик

5.

Приходи од бетонска гробница

1.300.000,00

6.

Приходи од гробна такса гробарина

2.200.000,00

7.

Приходи од закупнина
Вкупно

600.000,00

700.000,00

69.588,00
7.069.588,00

Одделението за наплата во 2021 год. ќе продолжи во континуитет да ги
извршува следниве работни задачи:
- Редовно читање и проверка на водомерите од страна на реонските инкасатори.
- Редовно изготвување на месечните сметки за корисниците на услугите.
- Постојана комуникација и соработка со корисниците на услугите.
- Редовна наплата на месечните сметки,преку реонските инкасатори, преку
наплатни центри во градот (Центар, Сењак, Градски Пазар) и Електронско плаќање
преку њеб портал.
- Редовно изготвување на опомени пред тужби и решенија за исклучување од
водоводната мрежа на корисниците кои нередовно ги плакаат сметките.
- Изготвување и достава до Правната служба на прегледи на корисниците кои
нередовно ги плакаат сметките заради утужување.
- Склучување на Договори за водоснабдување, одведување на отпадни води,
собирање, транспортирање и депонирање на отпад со сите корисници, договори за
одржување на гробно место.
- Одделението за контрола на корисниците на услугите редовно ке ги контролира
водомерите како и површините на објектите.
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Имајќи во предвид дека ЈП “Исар” врши дејности од јавен интерес за граѓаните во
текот на 2021 година ќе продолжи со работа ИНФО Центарот каде граѓаните ќе можат да ги
достават сите свои барања, да ги добијат потребните информации и да остварат
непосредни контакти со раководителите.
Со цел навремено и реално информирање на граѓаните за дневните активности на ЈП
Исар како и воведување на транспарентност во работењето во текот на 2021 година ќе
продолжи да се одржувааат њеб страната на ЈП www.jpisar.com.mk и facebook страната.
Непосредни контакти граѓаните може да остварат на следнава маил адреса: jpisar@t.mk

39.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА ПДРЖФВАОЕ
НА ЈАВНАУА ШИСУПУА ВП ППЩУИНА ЩУИП
ЗА 2021 ГПДИНА
I
Се пбјавува Прпграма за пдржуваое на јавнауа шисупуа вп Ппщуина Щуип
за 2021 гпдина.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 09-336/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.

40.
Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на
РМ” број 111/08, 64/09, 8810, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16),
член 7 од Одлуката за одржување на јавната чистота во Општина Штип
(„Службен гласник на Општина Штип” број 14/08 и 03/09) и член 21 став 1 точка
15 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број
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01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на
седницата одржана на 18 јануари 2021 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА ВО ОПШТИНА ШТИП
ЗА 2021 ГОДИНА
Под поимот одржување на јавната чистота се подразбира :
Чистење (миење и метење) на јавни површини и отворени простори на
јавни објекти.
Чистење на снег во зимски услови.
Одржувањето на јавната чистота преставува континуиран процес кој
обезбедува трајно и квалитетно чистење на јавните површини. За реализирање
на овие активности ЈП “Исар” изготви годишна програма одржување на јавната
чистота за 2021 година.
Со Програмата за одржување на јавната чистота за 2021 година се
утврдени: видот и обемот на работите што треба да се извршат, финансиските
срества за вршење на работите, временските рокови за извршување на работите,
динамиката и начин на вршење на работите, како и поставување на корпи за
отпадоци на јавните површини.
ВИД И ОБЕМ НА РАБОТИТЕ:
Во планирањето и димензионирањето на работата, работната рака и
механизацијата за одржувањето на чистотата на јавните површини како клучни
фактори се земени:
- Одредувањето на нивото и динамиката на одржување на комуналната јавна
чистота на јавните површини ( категоризацијата)
- Димензиите,типот и формата на јавните површини (големина)
- Начинот на одржување на јавната чистота
- Пресметка на нормите за работа врз кои се врши димензионирањето на
работата, работната рака и механизацијата.
Потекло и вид на сметот на јавните површини
Под поимот смет се подразбира збир на отпадоци кои се создаваат при
одржувањето на јавната чистота.
Под поимот собирање смет се подразбира отстранување на создадениот
смет и сместување во садови за смет.
Според начинот на живеење и работење на луѓето одржувањето на јавната
чистота е условено од следниве фактори:
- Густината на населеност
- Градскиот сообраќај
- Станбениот простор
- Културните навики на населениоет
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- Стандардот
- Самодисциплината на граѓаните
- Придржување на позитивните прописи
Од овие фактори е условен и степенот на загаденост на јавните
површини, начинот и динамиката на одржување на истите.
1.1. Секојдневен смет:
а) Отпадоци од возила кој настануваат при:
- при превоз на разновиден материјал( градежен материјал, овошје, зеленчук и
технолошки материјал)
- при товарање и растоварање на разни стоки
- при собирање на домашен смет
- при косење на тревни површини
в) Загадувања од атмосверата
- загадување од чад, прав
- индустриски очаци
- гасовите од моторните возила
г) При интензивно врнење на дождови
- наноси од земја, песок, лисја и др.
1.2. Сезонски смет
Се појавува сезонски и обично го има два вида
- лисја од дрвата, суви гранки и слично
- песок, згура и ситен камен кој во зимскиот период служи за посипување на
јавните површини заради намалување на клизавоста кој по престанокот на
мразевите и снеговите треба темелно да се отстрани.
ДИНАМИКА, НАЧИН И ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА
РАБОТИТЕ:
За изработка на организациониот план за чистење на јавните површини
еден од важните фактори е категоризацијата на јавните површини.
Категоризацијата на јавните површини зависи од : населеноста на градот,
распоредот на работните и стамбените објекти, интензитетот на сообраќајот.
Имајќи го во предвид искуството од претходните години ја предлагаме
следнава категоризација:
I. Категорија:
Јавни сообраќајни површини во центарот на градот и трговскиот дел на
градот каде улиците, тротоарите, плочниците се со густа фреквенција на
движење.
Обем на работа: комбинирано рачно и машинско метење јавната
површина, празнење на уличните корпи превоз на сметот со рачни колички до
привремено депо .
Работите од оваа категорија ќе се изведуваат секој ден во годината дење
или ноќе во зависност од временските услови и обемот на работата,со исклучок
во зимски периоди при поголеми врнежи на снег и појава на ноќни мразеви.
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II. Категорија:
Јавни сообраќајни површини во градот и трговскиот дел на градот каде
улиците, тротоарите, плочниците се со густа фреквенција на движење.
Обем на работа: комбинирано рачно и машинско метење јавната
површина, празнење на уличните корпи превоз на сметот со рачни колички до
привремено депо.
Работите ќе се изведуваат секој работен ден во годината освен во Недела и
државни празници, со исклучок во зимски периоди при поголеми врнежи на
снег и појава на ноќни мразеви.
III. Категорија:
Густо населени улици и населби со послаб градски промет и луѓе.
Обем на работите: комбинирано рачно и машинско метење јавната
површина, празнење на уличните корпи превоз на сметот со рачни колички до
привремено депо.
Работите ќе се изведуваат еднаш во неделата.
IV. Категорија:
Густо населени улици и населби со послаб градски промет и луѓе.
Обем на работите: рачно метење јавната површина, празнење на уличните
корпи превоз на сметот со рачни колички до привремено депо.
Работите ќе се изведуваат еднаш месечно.
V. Категорија:
Миењето на јавните површини се врши рачно со црево. Работата се
извршува најмалку еднаш месечно 7 пати во годината по завршувањето на
зимските месеци.
VI. Категорија:
Во оваа категорија спаѓа: изнесувањето на песок, камен ,кал, лисја по
поројни дождови.
VII. Категорија:
Чистење на снег од јавните површини на Категорија И
Снегот и мразот од тротоарите се собира на рабовите на тротоарот, а ако
тротоарите се потесни од 1,5м. на работ од коловозот при што се внимава да не
се затрупуваат сливниците и да не се нарушува движењето на возилата и
пешаците. Остранувањето на складираниот снег и мраз ЈП Исар ќе го врши со
сопствена механизација.
Работниците кој ја одржуваат чистотата на јавните површини ќе работат
во центарот на градот (улици предвидени во категорија I ) и ќе ги извршуваат
следниве работи:
- Отварање на пешачки премини
- Отварање на пешачки патеки по тротоарите и плочниците
- Целосни чистењеа на мостовите
- Чистење и празнење на уличните корпи
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Чистењето на снегот пред објектите (пристапот до самиот објект) е во
надлежност на сопствениците или корисниците на објектите.
Повремени работи:
Како повремени работи се јавуваат пречистување на јавните површини по
барање на органите на Општината за време на државните празници, по барање
на инспекциските служби, собирање на смет после јавните манифестации на
барање на организаторот на јавната манифестација и др. Овие работи се
извршуваат надвор од планираната програма.
Во Програмата за одржување на јавната чистота за 2021 година не се
предвидени следниве активности:
- Одржување на површини на отворените простории на јавните објекти и на
дворните површини на колктивните и индивидуалните објекти.
- Расчистување на диви депонии
- Слободните површини кои не се наменети за промет на сообраќај.

р.
бр

1.

2.

3.

ПРЕГЛЕД
на годишен физички обем за одржување на јавната чисота на
Јавно прометните површини во 2021 година
Површина м2

Денови

Годишна
површина

50.550

365

18.450.750

Категорија II

Метење на јавната
површина, празнење на
уличните корпи превоз на
сметот со рачни колички до
привремено депо секој
работен ден во годината
освен во Недела и државни
празници.

161.590

296

47.830.640

Категорија III

Метење на јавна површина,
празнење на уличните корпи
превоз на сметот со рачни
колички до привремено депо
еднаш во неделата.

38.260

48

1.836.480

Категорија

Категорија I

Опис на работа
Метење на јавната
површина, празнење на
уличните корпи превоз на
сметот со рачни колички до
привремено депо секој ден.
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4.

Категорија IV

Метење на јавна површина,
празнење на уличните корпи
превоз на сметот со рачни
колички до привремено депо
еднаш месечно.

5.

Категорија V

Рачно миење со црево еднаш
месечно 7 пати во годината

130.150

7

911.050

6.

Категорија VI

Чистење на снег од јавните
површини

7.400

10

74.000

32.350

12

388.200

Јавниуе ппврщини пд прва и вупра кауегприја, какп и улициуе Димиуар
Влахпв и Вардарска пд уреуа кауегприја и Бприс Крајгер, Лески и Крущевска
република пд шеувруа кауегприја ќе се меуау кпмбиниранп и рашнп и мащински
сп кпмпакунп впзилп за меуеое на улици, сп капациуеу на шисуеое пд 20.000 м²
на рабпуен шас.
р.бр.

динамика на интервенции

1.

Метење секој работен ден

2.

Метење секој работен ден освен
Недела и за време на празник
Метење еднаш во неделата

3.

норма за 7 часа

цена м2

10

0,2614

8.495 м2

2

0,2800

7.066 м2

1

0,2800

9.937 м 2
8.775 м 2

Метење еднаш во месецот

4.

бр.на
вработени
4

0,2614

3. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ:
ПРЕСМЕТКА
за потребните финансиски средства за спроведување на
предложената програма за одржување на јавната чистота
за 2021 година
р.бр
1. 1

износ во
ден.

Позиција на работа

е.мера

количина

ед. цена

Метење секој ден – рачно

м2

9.225.375

0.2614

м2

9.225.375

0.08

м2

23.915.320

0.2614

6.251.465

м2

23.915.320

0.08

1.913.226

м2

1.356.480

0.28

379.814

м2

480.000

0.08

38.400

2. 2 Метење секој ден – машински
Метење секој работен ден освен
3. 3 во Недела и државни празници –
рачно
Метење секој работен ден освен
4. 4 во Недела и државни празници –
машински
Метење еднаш во неделата –
5. 5
рачно
Метење еднаш во неделата –
6. 6
машински

2.411.413
738.030
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7. 7 Метење еднаш месечно – рачно
Метење еднаш месечно –
8. 8
машински
Рачно миење на улиците со
црево еднаш месечно 7 пати во
9. 9
годината
( во летниот период)
10. 1 Изнесување на земја камен и кал
по поројни дождови.
0
Чистење
на снег од јавните
11. 1
површини
1

Број 1
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м2

133.800

м2

254.400

0.08

20.352

тура

800

3.200

2.560.000

тура

200

800

160.000

м2

74.000

5.1700

382.580

0.28

37.464

ВКУПНО

14.892.744

Планирани набавки за 2021 гпдина
р.бр
Опис
1. Рачни колички за отпад
.
2. Лопати и копачи
.
3. Набавка на корпи за отпадоци
.
4. Набавка на метли
.
5. ХТЗ опрема за вработени
.
6. Резервни делови за машина за
.метење
7. Гориво
.
8. Дувалка за лисја
.
ВКУПНО

Количина

Ед.цена

Вкупно

10

2.000

20.000

50

1.500

75.000

150

1.700

255.000

5000

50

250.000

19

1500

28.500
300.000
800.000

4

20.000

80.000
1.808.500

Преглед
на непосредни извршители на програмата
ред.бр
1.

Работно место
Раководител на одделение

2.

Оперативен техничар

3.
4.

Чистачи на Јавно прометни површини
Возач
Вкупно:

Планирани приходи:
1.Домаќинства
-Станбена површина 15.731.088м2х 0.50=7.303.642
-дворна површина 8.644.848 м2 х 0.06 = 518.690

Број на извршители
1
3
17
2
23

7.865.544
498.611

Стр. 150
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2.Претпријатија
-Работни простории 6.424.032 м2 х 1,20 =6.675.965
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7.708.838

-Дворна површина 6.602.112 м2 х 0,30 =1.975.413
ВКУПНО:

1.980.633
17.555.514

Наплатата на надометокот за одржување на јавната чистота ЈП „Исар” ќе
ја врши со доставување на сметката за собирање и транспортирање на
комуналниототпад. Надоместокот за одржување на јавната чистота на сметката
ќе се прикажува одвоено. Средствата собрани од надоместокот за одржување на
јавната чистота се приход на буџетот и се користат за финансирање на ова
програма.
Повлекувањето на средствата од Буџетот на СО Штип ќе се врши врз
основа на склучен договор со Општина Штип по доставени месечни ситуации за
извршена работа од страна на ЈП “Исар” Сектор “Комунална хигиена”.
Брпј 08-336/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

41.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ПДЛФКА ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСУ
НА ПДЛФКАУА НА ФП НА ЈП „ИСАР”-ЩУИП ЗА ФСВПЈФВАОЕ
НА БИЗНИС ПЛАН ЗА ВПДНИ ФСЛФГИ НА ЈКП „ИСАР”-ЩУИП
ЗА ПЕРИПД 2021-2023 ГПДИНА
I
Се пбјавува Пдлукауа за даваое спгласнпсу на Пдлукауа на ФП на ЈП
„Исар”-Щуип за усвпјуваое на Бизнис план за впдни услуги на ЈКП „Исар”-Щуип
за перипд 2021-2023 гпдина.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
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Брпј 09-337/2
18 јануари 2021 гпдина
Щуип

Број 1

Стр. 151

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Сащкп Никплпв, с. р.

42.
Врз пснпва на шлен 11 суав 1 упшка 5 пд Закпнпу за јавниуе преупријауија
(„Службен весник на РМ” брпј 38/96, 09/97, 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, 64/18, 35/19 и 275/19) и
шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Щуип („Службен гласник на
Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на
Ппщуина Щуип на седницауа пдржана на 18 јануари 2021 гпдина, дпнесе
ПДЛФКА
ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСУ НА ПДЛФКАУА НА ФПРАВНИПУ ПДБПР
НА ЈП „ИСАР”-ЩУИП ЗА ФСВПЈФВАОЕ НА БИЗНИС ПЛАН ЗА ВПДНИ
ФСЛФГИ НА ЈКП ИСАР-ЩУИП ЗА ПЕРИПД 2021-2023 ГПДИНА
Шлен 1
Се дава спгласнпсу на Пдлукауа на ФП на ЈП „Исар”-Щуип за усвпјуваое на
Бизнис план за впдни услуги на ЈКП-Исар-Щуип за перипд 2021-2023 гпдина.
Шлен 2
Спсуавен дел на пваа Пдлука е Пдлукауа за усвпјуваое на Бизнис план за
впдни услуги на ЈКП Исар-Щуип за перипд 2021-2023 гпдина, брпј 02-33
дпнесена пд Фправнипу пдбпр на ЈП „Исар”-Щуип на седницауа пдржана на
04.01.2021 гпдина.
Шлен 3
Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 08-337/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

43.
Врз пснпва на шлен 19 пд Суаууупу на ЈП Исар-Щуип, Фправнипу пдбпр на
седницауа пдржана на 04.01.2021 гпдина ја дпнесе следнауа:
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ПДЛФКА
ЗА ФСВПЈФВАОЕ НА БИЗНИС ПЛАН ЗА ВПДНИ ФСЛФГИ
НА ЈКП ИСАР-ЩУИП ЗА ПЕРИПД 2021-2023 ГПДИНА
Шлен 1
Се усвпјува Бизнис план за впдни услуги на ЈКП Исар-Щуип за перипд
2021-2023 гпдина.
Шлен 2
Пдлукауа суапува на сила пд денпу на дпнесуваоеуп, а ќе се применува пп
дпбиваое на писмена спгласнпсу пд сурана на Спвеупу на Ппщуина Щуип.
Шлен 3
Пдлукауа суапува на сила сп денпу на дпнесуваоеуп.
Брпј 02-33
4 јануари 2021 гпдина
Щуип

ЈП „Исар“-Щуип
Фправен пдбпр
Преуседауел
Упни Вацев, с. р.

44.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ПДЛФКА ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСУ
НА ПДЛФКАУА НА ФП НА ЈП „ИСАР”-ЩУИП ЗА
ФУВРДФВАОЕ НА УАРИФА ЗА СНАБДФВАОЕ СП ВПДА
ЗА ПИЕОЕ ИЛИ ВПДПСНАБДФВАОЕ НА ЈП „ИСАР”-ЩУИП
ЗА РЕГФЛИРАН ПЕРИПД 2021-2023 ГПДИНА
I
Се пбјавува Пдлукауа за даваое спгласнпсу на Пдлукауа на ФП на ЈП
„Исар”-Щуип за ууврдуваое на уарифа за снабдуваое сп впда за пиеое или
впдпснабдуваое на ЈП „Исар”-Щуип за регулиран перипд 2021-2023 гпдина.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
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Брпј 09-338/2
18 јануари 2021 гпдина
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Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.

45.
Врз пснпва на шлен 11 суав 1 упшка 5 пд Закпнпу за јавниуе преупријауија
(„Службен весник на РМ” брпј 38/96, 09/97, 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, 64/18, 35/19 и 275/19) и
шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Щуип („Службен гласник на
Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на
Ппщуина Щуип на седницауа пдржана на 18 јануари 2021 гпдина, дпнесе
ПДЛФКА
ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСУ НА ПДЛФКАУА НА
ФП НА ЈП „ИСАР”-ЩУИП ЗА ФУВРДФВАОЕ НА
УАРИФА ЗА СНАБДФВАОЕ СП ВПДА ЗА ПИЕОЕ ИЛИ
ВПДПСНАБДФВАОЕ НА ЈП„ИСАР”-ЩУИП ЗА
РЕГФЛИРАН ПЕРИПД 2021-2023 ГПДИНА
Шлен 1
Се дава спгласнпсу на Пдлукауа на ФП на ЈП „Исар”-Щуип за ууврдуваое на
Уарифа за снабдуваое сп впда за пиеое или впдпснабдуваое на ЈП „Исар”-Щуип
за регулиран перипд 2021-2023 гпдина.
Шлен 2
Спсуавен дел на пваа Пдлука е Пдлукауа за ууврдуваое на Уарифа за
снабдуваое сп впда за пиеое или впдпснабдуваое на ЈП „Исар”-Щуип за
регулиран перипд 2021-2023 гпдина, брпј 02-34 дпнесена пд Фправнипу пдбпр
на ЈП „Исар”-Щуип на седницауа пдржана на 04.01.2021 гпдина.
Шлен 3
Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 08-338/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.
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46.
Врз пснпва на пдредбиуе пд шлен 11 и шлен 13 пд Меупдплпгијауа за
ппределуваое на уарифиуе за впдни услуги („Службен весник на РМ“ брпј
63/2017), шлен 19 пд Закпнпу за јавни преупријауие, шлен 11 и шлен 13 пд Закпнпу
за ууврдуваое на цени на впдни услуги („Службен весник на РМ“ брпј 63/2017),
Рещение за ууврдуваое на уарифа за снабдуваое сп впда за пиеое или
впдпснабдуваое на ЈП „Исар“-Щуип за регулиран перипд 2021-2023 гпдина ппд
брпј ФП1. брпј 08-191/20 пд 02.12.2020 гпдина и шлен 19 пд Суаууупу на ЈП
„Исар“-Щуип, Фправнипу пдбпр на ЈП „Исар“-Щуип на пдржанауа седница на
04.01.2021 гпдина ја дпнесе следнауа:
ПДЛФКА
ЗА ФУВРДФВАОЕ НА УАРИФА ЗА СНАБДФВАОЕ
СП ВПДА ЗА ПИЕОЕ ИЛИ ВПДПСНАБДФВАОЕ НА
ЈП „ИСАР“-ЩУИП ЗА РЕГФЛИРАН ПЕРИПД
2021 -2023 ГПДИНА
Шлен 1
Се усвпјува предлпг пдлукауа за ууврдуваое на уарифа за снабдуваое сп
впда за пиеое или впдпснабдуваое на ЈП „Исар“-Щуип за регулиран перипд
2021-2023 гпдина дпнесена врз пснпва на Рещение за ууврдуваое на уарифа за
снабдуваое сп впда за пиеое или впдпснабдуваое на ЈП „Исар“-Щуип за
регулиран перипд 2021-2023 гпдина ппд брпј ФП1 брпј 08-191/20 пд 02.12.2020
гпдина и упа:
1. ууврдена уарифа - цена за впдауа за пиеое за физишки лица, јавни
инсуиууции, сппрускп рекреауивни ценури и пдржуваое на зелени
ппврщини за 2021 гпдина да изнесува 33,76 денари/м3 на пвие цени ќе
се пресмеуува + ДДВ,
1.1 ценауа за впдауа за пиеое за правни лица за 2021 гпдина да изнесува
52,33 денари/м3 на пвие цени ќе се пресмеуува + ДДВ пвие цени ќе се
применуваау пд 01.01.2021 гпдина
2. ууврдена уарифа - цена за впдауа за пиеое за физишки лица, јавни
инсуиууции, сппрускп рекреауивни ценури и пдржуваое на зелени
ппврщини за 2022 гпдина да изнесува 35,10 денари/м3 на пвие цени ќе
се пресмеуува + ДДВ,
2.1 ценауа за впдауа за пиеое за правни лица за 2022 гпдина да изнесува
54,41 денари/м3 на пвие цени ќе се пресмеуува + ДДВ пвие цени ќе се
применуваау пд 01.01.2022 гпдина,
3. ууврдена уарифа - цена за впдауа за пиеое за физишки лица, јавни
инсуиууции, сппрускп рекреауивни ценури и пдржуваое на зелени
ппврщини за 2023 гпдина да изнесува 36,25 денари/м3 на пвие цени ќе
се пресмеуува + ДДВ,
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3.1 ценауа за впдауа за пиеое за правни лица за 2023 гпдина да изнесува
54,37 денари/м3 на пвие цени ќе се пресмеуува + ДДВ пвие цени ќе се
применуваау пд 01.01.2023 гпдина.
Пбразлпжение

Врз пснпва на пдредбиуе пд шлен 11 и шлен 13 пд Меупдплпгијауа за
ппределуваое на уарифиуе за впдни услуги („Службен весник на РМ“ брпј
63/2017), шлен 19 пд Закпнпу за јавни преупријауие, шлен 11 и шлен 13 пд Закпнпу
за ууврдуваое на цени на впдни услуги („Службен весник на РМ“ брпј 63/2017),
Рещение за ууврдуваое на уарифа за снабдуваое сп впда за пиеое или
впдпснабдуваое на ЈП „Исар“-Щуип за регулиран перипд 2021-2023 гпдина ппд
брпј ФП1. брпј 08-191/20 пд 02.12.2020 гпдина ФП на ЈП „Исар“-Щуип пдлуши
какп вп дисппзиуивпу на Пдлукауа.
Шлен 2
Сп дпнесуваоеуп на пваа Пдлука се укинува Пдлукауа на Фправнипу
Пдбпр на ЈП „Исар“-Щуип ппд брпј 02-73 дпнесена на пдржанауа седница на ден
10.01.2018 гпдина.
Шлен 3
Пваа Пдлука ќе влезе вп сила пп дпбиваоеуп на спгласнпсу пд сурана на
Спвеупу на Ппщуина Щуип.
Брпј 02-34
4 јануари 2021 гпдина
Щуип

ЈП „Исар“-Щуип
Фправен пдбпр
Преуседауел
Упни Вацев, с. р.

47.
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина
Щуип („Службен гласник на Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), дпнесувам
РЕЩЕНИЕ
ЗА ПБЈАВФВАОЕ НА ПДЛФКА ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСУ
НА ПДЛФКАУА НА ФП НА ЈП „ИСАР”-ЩУИП ЗА
ФУВРДФВАОЕ НА УАРИФА ЗА СПБИРАОЕ И
ПДВЕДФВАОЕ НА ФРБАНИ ПУПАДНИ ВПДИ ЗА
РЕГФЛИРАН ПЕРИПД 2021-2023 ГПДИНА
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I
Се пбјавува Пдлукауа за даваое спгласнпсу на Пдлукауа на ФП на ЈП
„Исар”-Щуип за ууврдуваое на уарифа за спбираое и пдведуваое на урбани
пупадни впди за регулиран перипд 2021-2023 гпдина.
II
Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен
гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 09-339/2
18 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.

48.
Врз пснпва на шлен 11 суав 1 упшка 5 пд Закпнпу за јавниуе преупријауија
(„Службен весник на РМ” брпј 38/96, 09/97, 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, 64/18, 35/19 и 275/19) и
шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Щуип („Службен гласник на
Ппщуина Щуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на
Ппщуина Щуип на седницауа пдржана на 18 јануари 2021 гпдина, дпнесе
ПДЛФКА
ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСУ НА ПДЛФКАУА НА
ФП НА ЈП „ИСАР”-ЩУИП ЗА ФУВРДФВАОЕ НА
УАРИФА ЗА СПБИРАОЕ И ПДВЕДФВАОЕ НА ФРБАНИ
ПУПАДНИ ВПДИ ЗА РЕГФЛИРАН ПЕРИПД 2021-2023 ГПДИНА
Шлен 1
Се дава спгласнпсу на Пдлукауа на ФП на ЈП „Исар”-Щуип за ууврдуваое на
Уарифа за спбираое и пдведуваое на урбани пупадни впди за регулиран перипд
2021-2023 гпдина.
Шлен 2
Спсуавен дел на пваа Пдлука е Пдлукауа за ууврдуваое на Уарифа за
спбираое и пдведуваое на урбани пупадни впди за регулиран перипд 20212023 гпдина, брпј 02-35 дпнесена пд Фправнипу пдбпр на ЈП „Исар”-Щуип на
седницауа пдржана на 04.01.2021 гпдина.
Шлен 3
Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.
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Брпј 08-339/1
18 јануари 2021 гпдина

Спвеу на Ппщуина Щуип
Преуседауел

Щуип

Маријана Рпгпжарска Ппппвска, с. р.

49.
Врз пснпва на пдредбиуе пд шлен 11 и шлен 13 пд Меупдплпгијауа за
ппределуваое на уарифиуе за впдни услуги („Службен весник на РМ“ брпј
63/2017), шлен 19 пд Закпнпу за јавни преупријауие, шлен 11 и шлен 13 пд Закпнпу
за ууврдуваое на цени на впдни услуги („Службен весник на РМ“ брпј 63/2017),
Рещение за ууврдуваое на уарифа за спбираое и пдведуваое на урбани
пупадни впди на ЈП „Исар“-Щуип за регулиран перипд 2021-2023 гпдина ппд брпј
ФП1. брпј 08-192/20 пд 02.12.2020 гпдина и шлен 19 пд Суаууупу на ЈП „Исар“Щуип, Фправнипу пдбпр на ЈП „Исар“-Щуип на пдржанауа седница на ден 4
јануари 2021 гпдина, ја дпнесе следнауа:
ПДЛФКА
ЗА ФУВРДФВАОЕ НА УАРИФА ЗА СПБИРАОЕ
И ПДВЕДФВАОЕ НА ФРБАНИ ПУПАДНИ ВПДИ ЗА
РЕГФЛИРАН ПЕРИПД 2021-2023 ГПДИНА
Шлен 1
Се усвпјува предлпг пдлукауа за ууврдуваое на уарифа за снабдуваое сп
впда за пиеое или впдпснабдуваое на ЈП „Исар“-Щуип за регулиран перипд
2021-2023 гпдина дпнесена врз пснпва на Рещение за ууврдуваое на уарифа за
спбираое и пдведуваое на урбани пупадни впди на ЈП „Исар“-Щуип за
регулиран перипд 2021-2023 гпдина ппд брпј ФП1. брпј 08-192/20 пд 02.12.2020
гпдина и упа:
1. ууврдена уарифа - цена за спбираое и пдведуваое на урбани пупадни
впди за физишки лица, јавни инсуиууции за 2021 гпдина да изнесува
11,58 денари/м3 на пвие цени ќе се пресмеуува + ДДВ,
1.1 ценауа за цена за спбираое и пдведуваое на урбани пупадни впди за
правни лица за 2021 гпдина да изнесува 21,42 денари/м3 на пвие цени
ќе се пресмеуува + ДДВ, пвие цени ќе се применуваау пд 01.01.2021
гпдина,
2. ууврдена уарифа - цена за спбираое и пдведуваое на урбани пупадни
впди за физишки лица, јавни инсуиууции за 2022 гпдина да изнесува
12,98 денари/м3 на пваа цена ќе се пресмеуува + ДДВ,
2.1 ценауа за цена за спбираое и пдведуваое на урбани пупадни впди за
правни лица за 2022 гпдина да изнесува 24,00 денари/м3 на пваа цена
ќе се пресмеуува + ДДВ, пвие цени ќе се применуваау пд 01.01.2022
гпдина,
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3. ууврдена уарифа - цена за спбираое и пдведуваое на урбани пупадни
впди за физишки лица, јавни инсуиууции за 2023 гпдина да изнесува
13,62 денари/м3 на пваа цена ќе се пресмеуува + ДДВ,
3.1 ценауа за цена за спбираое и пдведуваое на урбани пупадни впди за
правни лица за 2023 гпдина да изнесува 25,19 денари/м3 на пваа цена
ќе се пресмеуува + ДДВ, пвие цени ќе се применуваау пд 01.01.2023
гпдина.
Пбразлпжение

Врз пснпва на пдредбиуе пд шлен 11 и шлен 13 пд Меупдплпгијауа за
ппределуваое на уарифиуе за впдни услуги („Службен весник на РМ“ брпј
63/2017), шлен 19 пд Закпнпу за јавни преупријауие, шлен 11 и шлен 13 пд Закпнпу
за ууврдуваое на цени на впдни услуги („Службен весник на РМ“ брпј 63/2017),
Рещение за ууврдуваое на уарифа за спбираое и пдведуваое на урбани
пупадни впди на ЈП „Исар“-Щуип за регулиран перипд 2021-2023 гпдина ппд брпј
ФП1. брпј 08-192/20 пд 02.12.2020 гпдина управнипу пдбпр на ЈП „Исар“-Щуип
пдлуши какп вп дисппзиуивпу на Пдлукауа.
Шлен 2
Сп дпнесуваоеуп на пваа Пдлука се укинува Пдлукауа на Фправнипу
Пдбпр на ЈП „Исар“-Щуип ппд брпј 02-554/2 пд 02.07.2019 дпнесена на
пдржанауа седница на ден 02.07.2019 гпдина.
Шлен 3
Пваа Пдлука ќе влезе вп сила пп дпбиваоеуп на спгласнпсу пд сурана на
Спвеупу на Ппщуина Щуип .
Брпј 02-35
4 јануари 2021 гпдина
Щуип

ЈП „Исар“-Щуип
Фправен пдбпр
Преуседауел
Упни Вацев, с. р.

50.
Врз пснпва на шлен 51 суав 3 пд Суаууупу на Ппщуина Щуип („Службен
гласник на Ппщуина Щуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14),
а спгласнп шлен 16 суав 2 пд Меупдплпгијауа за прпцена на пазарнауа вреднпсу
на недвижнипу импу („Службен весник на РМ” брпј 54/12, 17/13 и 21/13),
градпнашалникпу на Ппщуина Щуип дпнесе
РЕЩЕНИЕ
ЗА ФУВРДФВАОЕ НА ПАЗАРНАУА ВРЕДНПСУ
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НА ГРАДЕЖНПУП ЗЕМЈИЩУЕ НА ППДРАШЈЕУП
НА ППЩУИНА ЩУИП ЗА 2021 ГПДИНА
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1. Сп пва Рещение се ууврдува пазарнауа вреднпсу на градежнпуп земјищуе
пп зпни и кауасуарски ппщуини на ппдрашјеуп на Ппщуина Щуип за 2021
гпдина.
2. Прпсешнауа вреднпсу на градежнпуп земјищуе ќе се кприсуи вп ппсуапкиуе
за ууврдуваое на данпк на импу и данпк на прпмеу на недвижнпсуи,
наследсувп и ппдарпк.
3. Пазарнауа вреднпсу на градежнпуп земјищуе пд упшка 1 на пва Рещение се
ууврдува какп прпсешна цена пп м2 за следниуе зпни и кауасуарски
ппщуини:
Р. бр.
зпна/кауасуарска
пазарна цена пп
ппщуина
м2 вп денари
1. Зпна 1
3.355
2. Зпна 2
1.398
3. Зпна 3
1.308
4. Зпна 4
1.580
5. Зпна 5
678
6. Зпна 6
1.140
7. Зпна 7
947
8. КП Врсакпвп
217
9. КП Спфилари
139
10. КП Карапрман
464
11. КП Дплани
139
12. КП Шардаклија
523
13. КП Ури Шещми
217
14. КП Селце
139
15. КП Лакавица
139
4. Спсуавен дел на пва Рещение е уабеларнипу преглед на ууврденауа
прпсешна цена на градежнпуп земјищуе пп зпни и кауасуарски ппщуини.
5. Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на дпнесуваоеуп, а ќе се пбјави вп
„Службен гласник на Ппщуина Щуип”.
Брпј 09-110/2
11 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.
УАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД

1.Прпсечна цена за градежнп земјиште за Зпна 1 пп m

2
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Р.бр

Бр. на предмеу

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35
36.

Број 1

м.в/ул

Кауа.Ппщуина

17/20-187

Ген.Мих.Аппсупл. 11

17/20-38
17/20-19552
17/20-27649
17/20-27648
17/20-27659
17/20-27696
17/20-27802
17/20-27822
17/20-27899
17/20-27992
17/20-27968

Рајко Жинзифов 5

Кп Щуип 5
Кп Щуип 5

17/20-28849
17/20-28903
17/20-28913
17/20-28753
17/20-28646
17/20-28599
17/20-28706
17/20-28719
17/20-28618
17/20-28594
17/20-28586
17/20-28535
17/20-28417
17/20-28163
17/20-28436
17/20-28272
17/20-27969
17/20-28203
17/20-28243
17/20-28903
17/20-29033
17/20-28426
17/20-28741
17/20-28912

Ген.Мих.Аппсупл. 12
Ген.Мих.Аппсупл. 12
Ген.Мих.Аппсупл. 10
Ген.Мих.Аппсупл. 12
Иво Лола Рибар 25
Страшо Пинџур 19
Васил Доганџиски 27

КО Штип 4

Кп Щуип 5
Кп Щуип 5
Кп Щуип 5

Ген.Мих.Аппсупл. 28
Ген.Мих.Аппсупл. 28
Ген.Мих.Аппсуплски
Ген.Мих.Аппсуплски

Кп Щуип 5
Кп Щуип 5
Щуип 5
Щуип 6

Личка 23А
Борка Левата
Мирче Ацев 39
Ген.Мих.Апостолски
Ген.Мих.Апостолски
Ген.Мих.Апостол. 24
Ген.Мих.Апостолски

Штип 4
Штип 4
Штип 4
Штип 4
Штип 4
Штип 4
Штип 4

Страшо Пинџур 19
Ген.Мих.Апостолски
Ген.Мих.Апостолски
Ген.Мих.Апостолски
Ген.Мих.Апостолски
Ген.Мих.Апостолски
Ген.Мих.Апостолски
Ген.Мих.Апостолски
Ген.Мих.Апостолски
Ген.Мих.Апостолски
Град
Ген.Мих.Апостолски
Ген.Мих.Апостолски
Мирче Ацев 6

Штип 4
Штип 4
Штип 4
Штип 4
Штип 4
Штип 4
Штип 4
Штип 4
Штип 4
Штип 4
Штип 4

Импуен
лису

КП

18 јануари 2021

Ппврщина
(м2)

Пазарна цена

147.620 ден.

18512

44

23154
5561
18526
18526
18492
18526
100610
19304
100294
100294

91
75
141
141
28
141
47
150
204
1062
1062

84975
84975

4,63
4,63

15.536 ден.
15.536 ден.

3046
72727
100473
84975
84975

231
252
123
9,26
389
148
389
469
142
389
389
389
389
389
389
389
389

775.005 ден.
845.460 ден.
412.665 ден.
31.074 ден.
1.305.095 ден.
496.540 ден.
1.305.095 ден.
1.573.495 ден.
476.410 ден.
1.305.095 ден.
1.305.095 ден.
1.305.095 ден.
1.305.095 ден.
1.305.095 ден.
1.305.095 ден.
1.305.095 ден.
1.305.095 ден.

84975
22386
100505
84975
84975
84975
84975
84975
84975
84975
84975
84975
5682
84975
84975

305.305 ден.
251.625 ден.
473.055 ден.
473.055 ден.
93.530 ден.
473.055 ден.
157.685 ден.
503.250 ден.
684.420 ден.
3.563.010 ден.
3.563.010 ден.

15.536 ден.

4,63

Вкупнп

Прпсек=32.758.327ден/9764,15м2=3.355денари

321
389
389
201
2
9764,15м

1.076.955 ден.
1.305.095 ден.
1.305.095 ден.
674.355 ден.
32.758.327 ден.

Утврдената прпсечна цена за градежнп земјиште за Зпна 1 пп m изнесува 3.355 денари.
2

2.Прпсечна цена за градежнп земјиште за Зпна 2 пп m
Р.бр

Бр. на предмеу

м.в/ул

1.

17/20-66

Радански Пат 4А

17/20-1

15уи Кпрпус 29

17/20-341

Нас.без ул.сисуем

2.
3.

Кауа.Ппщуина

2

Импуен
лису

КП

Ппврщина
(м2)

Пазарна цена

143.994 ден.

102179

103

14033

65

90.870 ден.

100056

88

123.024 ден.

18 јануари 2021

17/20-349
4.

Јаким Супјкпв 3

17/20-19555
5.
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КП Щуип 4

74920

КП Щуип 3

5990

112

156.576 ден.

22025

200

279.600 ден.

20161

94

131.412 ден.

38

53.124 ден.

17/20-19549

Паруизанска 22

17/20-27523

Суив Наумпв 42

17/20-27577

Суив Наумпв 14

20154

24

33.552 ден.

17/20-27627

Суив Наумпв 31Б

18503

82

114.636 ден.

17/20-27580

Хрисуијан Карппщ

84088

394

550.812 ден.

17/20-27612

Суујеска 30

11331

77

107.646 ден.

17/20-27717

Кпшп Рацин 39

19238

197

275.406 ден.

17/20-27821

Сане Дпрдиев

18343

218

304.764 ден.

17/20-27874

Хрисуијан Карппщ
101
Сплунска 3А

101939

358

500.484 ден.

21923

239

334.122 ден.

22025

200

100853

278

388.644 ден.

685

957.630 ден.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

17/20-27873
15.
16.

Број 1

17/20-28790

Партизанска 22

Кп Щуип 3

Сремски фрпну 1А

17/20-28640

Карл Маркс 60

17/20-28739

Сремски фрпну 1А

Щуип 3

100853

278

388.644 ден.

17/20-28347

Сремски фрпну 1А

Щуип 4

100853

278

388.644 ден.

17/20-2863

Бпркп Уалев 18

100625

126

176.148 ден.

17/20-28401

Гпце Делшев 21

21999

32

44.736 ден.

17/20-28205

Радански Пау

11417

175

244.650 ден.

87964

749

1.047.102 ден.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Щуип 3

279.600 ден.

17/20-28740

17/20-28196
24.

17/20-28185

Пхридска 1

1967

211

294.978 ден.

17/20-28156

Град

89074

151

211.098 ден.

17/20-27989

Гпце Делшев 12

89930

60

83.880 ден.

17/20-28792

Лисец 12

17121

13

18.174 ден.

17/20-199

Еврејска 2

15033

251

350.898 ден.

25.
26.
27.
28.
29.

5776м2

Вкупнп

Прпсек=8.074.848ден/5776м =1398

8.074.848 ден.

2

Утврдената прпсечна цена за градежнп земјиште за Зпна 2 пп m изнесува 1398 денари.
2

3.Прпсечна цена за градежнп земјиште за Зпна 3 пп m
Р.бр

1.

2

Бр. на предмеу

м.в/ул

Кау.Ппщуина

Импуен
лису

17/20-58

Баница 20

КО Штип 5

18805

КП

Ппврщина
(м2)
260

Пазарна цена

340.080 ден.

Стр. 162

Број 1

2.

17/20-287

Каваклија

3.

17/20-342

Нас.без ул.систем

4.

17/20-19557

5.

17/20-27688
17/20-27763
17/20-28558
17/20-28119
17/20-29005
17/20-29018
17/20-28045

6.
7.
8.
9.
10.
11.

КО Штип В.Г

18 јануари 2021
2923

8

10.464 ден.

10535

95

124.260 ден.

110

143.880 ден.

Ко Штип 4
Пребек
Ѓуро Ѓаковиќ 3А
Пребег
Пребег
Гоце Делчев бб
Пребег

10458
89907
23029
91030
91703
84161
87866

Вкупнп

Прпсек=14.198.065ден/10.854,5м2=1.308ден

2535
49
3378
1688
1661
148
922,5
2
10.854,5м

3.315.780 ден.
64.092 ден.
4.418.424 ден.
2.208.283 ден.
2.172.588 ден.
193.584 ден.
1.206.630 ден.
14.198.065 ден.

Утврдената прпсечна цена за градежнп земјиште за Зпна 3 пп m изнесува 1.308 денари.
2

4.Прпсечна цена за градежнп земјиште за Зпна 4 пп m
Р.бр

Бр. на предмеу

м.в/ул

Кауа.Ппщуина

Импуен
лису

17/20-18

Град

Ко Штип 3

100409

510

100200

121

179.806 ден.

438

650.868 ден.

32

47.552 ден.

2,72

4.043 ден.

101

150.086 ден.

600

891.600 ден.

2,71

4.043 ден.

1.
2.

17/20-340

3.

17/20-19490

4.
5.

17/20-19554
17/20-27355

6.

17/20-19572

7.

17/20-27531

8.

17/20-19575

9.

17/20-27419

10.

17/20-27630

11.

17/20-27616

12.

17/20-27615

13.

17/20-27617

14.

17/20-27661

15.
16.
17.
18.

2

Сремски Фронт 30А

Ко Штип 3

Никола Карев
Сремски Фронт 30А

Кежпвица 17

83172

Ко Штип 3

83172

5325
100352
Ко Штип 3

83172

Анте Банина 2Ѓ
Сремски Фронт 30А

Ко Штип 3

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

83172

Сремски Фронт 30А

Ко Штип 3

83172

Сремски Фронт 30А

Ко Штип 3

83172

Сремски Фронт 30А

Ко Штип 3

83172

17/20-27745

Сремски Фронт 30А

Ко Штип 3

83172

17/20-27746

Сремски Фронт 30А

Ко Штип 3

83172

20.

650.868 ден.
1.734.162 ден.

Ко Штип 3

19.

438
1167

Сремски Фронт 30А

17/20-27666

115.612 ден.

100742

83172

17/20-27716

757.860 ден.

Анте Банина 2Ѓ

Ко Штип 3

17/20-27684

Пазарна цена

78
83172

Сремски Фронт 30А

17/20-27674

Ппврщина
(м2)

18921

Баби
Сремски Фронт 30А

КП

438

650.868 ден.

438

650.868 ден.

438

650.868 ден.

438

650.868 ден.

438

650.868 ден.

438

650.868 ден.

438

650.868 ден.

21.

18 јануари 2021
Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

17/20-27848

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

17/20-27840

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

17/20-27867

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

17/20-27824

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

17/20-27842

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

100742

20

23.
24
25.
26.
27.

Анте Банина 2Ѓ

17/20-27896

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

17/20-27858

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

17/20-27855

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

17/20-27956

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

17/20-27964

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

100200

600

1.080.000 ден.

100742

1167

1.734.162 ден.

455

435

646.410 ден.

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

83172

438

650.868 ден.

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

29.
30.
31.
32.
33.
17/20-28437
34.
17/20-28689
35.

17/20-28539

36.

17/20-28622

37.

17/20-28413

38.

17/20-28271

39.

17/20-28038

40

17/20-28016

41.

17/20-28024

42.

17/20-27976

43.

17/20-28183

44.

17/20-28169

45.

17/20-28164

46.

17/20-28047

47.

17/20-28093

48.

17/20-28138

51.

28.902 ден.

17/20-27887
28.

50.
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17/20-27830
22.

49.

Број 1

17/20-28044
17/20-28046
17/20-28711

Сеоак 4

Анте Банина 2Ѓ

Никпла Карев 46А

Сремски фрпну 30А

Щуип 3

Анте Банина 2Ѓ/24

100742

Анте Банина 2Ѓ/6

100742

Анте Банина 2Ѓ

100742

Анте Банина 2Ѓ

100742

1.734.162 ден.

19,45

28.902 ден.

19,45

28.902 ден.

19,45

28.902 ден.

1167

1.734.162 ден.

52.

Стр. 164

17/20-28990

18 јануари 2021

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

17/20-29039

Анте Банина 2Ѓ

100742

1167

1.734.162 ден.

17/20-27597

Никола Карев 50

474

70

104.020 ден.

100193

550

4.510.000 ден.

53.
54.
55.

Број 1

17/20-28438

Сеоак 4

Вкупнп

41403,78м

2

Прпсек=65.406.018ден/41.403,78м =1580денари
2

65.406.018 ден.

Утврдената прпсечна цена за градежнп земјиште за Зпна 4 пп m изнесува 1580 денари.
2

5.Прпсечна цена за градежнп земјиште за Зпна 5 пп m

2

Р.бр

Бр. на предмеу

м.в/ул

Кауа.Ппщуина

Импуен
лису

1.

17/20-218

Герен

Кп Щуип 1

4948

919

623.082 ден.

2.

17/20-363

Крсуп Миуев 5

КП Щуип 2

89977

151

102.378 ден.

17/20-27326

Лески 56

100408

237

160.686 ден.

17/20-27542

Ратко Јовановиќ 56

6022

68,8

43.934 ден.

17/20-27628

Јајце 35

100165

364

246.792 ден.

17/20-27713

Лески

87805

554

375.612 ден.

17/20-27766

Баби

89721

1112

753.936 ден.
366.798 ден.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
17/20-27983

КП Щуип 2
КП Щуип 2
КП Щуип 2

КП Щуип 2
Кп Щуип 1

Герен

КП

Ппврщина
(м2)

Пазарна цена

541

17/20-28690

Дузлак

4938

9.

87772

128,5

87.123 ден.

10.

17/20-28432

Железнишка

89882

140

94.920 ден.

17/20-28394

Сремски фронт

78

248

168.144 ден.

17/20-28279

Крсто Митев 31

6659

197

133.566 ден.

17/20-28409

Мара Минанева

100506

131

88.818 ден.

17/20-28186

Пребег

10667

927

628.506 ден.

17/20-28011

Герен

4938

893

605.454 ден.

17/20-28993

Дузлак

100478

432

292.896 ден.

17/20-28529

Антон Панов 7

89905

76

51.528 ден.

17/20-28707

Косовска 159

17080

205

138.990 ден.

17/20-28402

Кирил Пејчиновиќ63

201

136.278 ден.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Вкупнп

7525,3м

2

Прпсек=5.099.441ден/7525,3м =678
2

5.099.441 ден.

Утврдената прпсечна цена за градежнп земјиште за Зпна 5 пп m изнесува 678 денари.
2

6.Прпсечна цена за градежнп земјиште за Зпна 6 пп m

2

18 јануари 2021
Р
б

Бр. на
предмеу

1.

17/20-19556

2.

17/20-27500
17/20-27500
17/20-27841
17/20-29043
17/20-29043

3.
4.
5.
6.

Број 1
Кау.
Ппщуина

м.в/ул

Импуен
лису

КП Щуип 3
КП Щуип 3

КП

367
7

КП Щуип 3
Дузлак
Дузлак
Дузлак
Брегалнишка
Брегалнишка

Ппврщина
(м2)

137

5730
5730
101850

318
330
604
КП Щуип 1
189
КП Щуип 2
794
Вкупнп
2372м2
2
Прпсек=2.704.080ден/2372м =1.140денари

Стр. 165
Пазарна цена

156.180 ден.
362.520 ден.
376.200 ден.
688.560 ден.
215.460 ден.
905.160 ден.
2.704.080 ден.

Утврдената прпсечна цена за градежнп земјиште за Зпна 6 пп m изнесува 1.140 денари.
2

7.Прпсечна цена за градежнп земјиште за Зпна 7 пп m
Р.бр

Бр. на предмеу

м.в/ул

Кау.Ппщуина

1.

17/20-318
17/20-19502
17/20-27503
17/20-27503
17/20-27503
17/20-27823
17/20-27845

Герен
Пребег
Плуждинп
Плуждинп
Плуждинп
Гладнп Ппле
Рибник
Каваклија
Гпрни Бунар
Герен

Кп Щуип В.Г
КП Щуип 5
Кп Щуип В.Г
Кп Щуип В.Г
Кп Щуип В.Г
Кп Щуип В.Г
Кп Щуип В.Г
Кп Щуип В.Г
Кп Щуип В.Г
Кп Щуип В.Г
Кп Щуип В.Г

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

17/20-27860
17/20-27834
17/20-27862
17/20-28014

17/20-28534
17/20-28428
17/20-28282
17/20-28246
17/20-28230
17/20-28154
17/20-28146
17/20-28137
17/20-295
17/20-27786
17/20-27340

23.
17/20-28601

Железничка

Герен
Щуип 5
Пребек
Плуждинп
Пребег
Железнишка
69
Железнишка
Пребег
Герен
Герен
Еврејски
Гроби.
Еврејски
Гроби.

Щуип5

2

Импуен лису

КП

Ппврщина
2
(м )

Пазарна цена

1613
696
1580
1580
2004
6000
2535

1.527.511 ден.
659.112 ден.
1.496.260 ден.
1.496.260 ден.
1.897.788 ден.
5.682.000 ден.
2.400.645 ден.

16
2600
3171
3501

15.152 ден.
2.462.200 ден.
3.002.937 ден.
3.315.447 ден.

16537
16599
56132
56132
56132

20301
56119
348
22905
8348
87735
91637
20301
91565
56185

16103
16119

759
7068
418
362
2208
1590

718.773 ден.
6.693.396 ден.
395.846 ден.
342.814 ден.
2.090.976 ден.
1.505.730 ден.

91387

2178

2.062.566 ден.

18855

894
1832
2168

846.618 ден.
1.734.904 ден.
2.053.096 ден.

22420

3393

3.213.171 ден.

3929
2
52095м

3.720.763 ден.
49.333.965ден.

22420
Вкупнп

Прпсек=49.333.965ден/52.095м2=947 денари

Утврдената прпсечна цена за градежнп земјиште за Зпна 7 пп m изнесува 947 денари.
2

8.Прпсечна цена за градежнп земјиште за КП Врсакпвп пп m

2

Стр. 166

Реден
брпј

Бр. на
предмеу

1.

17/20-27372
17/20-27971

2.

Број 1

м.в. /ул.

Врсаково

Кауасуарска
Ппщуина

Импуен
Лису

КО Врсаково
Врсаково

КП

18 јануари 2021

Ппврщина ( m )
2

62
21

651.000 ден.
108.717 ден.
759.717 ден.

3000
501

Вкупнп
Прпсек=759.717/3501м2=217денари

Пазарна
цена

3501 м2

Утврдената прпсечна цена за градежнп земјиште за КП Врсакпвп пп m изнесува
217денари.
2
9.Прпсечна цена за градежнп земјиште за КП Спфилари пп m
Реден
Бр. на
м.в. /ул.
Кауасуарска
Импуен
КП
Ппврщина
2
брпј
предмеу
Ппщуина
Лису
(m )
2

1.

2.
3.

17/20-19536
17/20-27504
17/20-27975

Софилари

Ко Софилари
Ко Софилари
КО Софилари

513
458
135

71.307 ден.
63.662 ден.
18.765 ден.

1106 м2

153.734 ден.

29
42
26

Вкупнп
Прпсек=153.734ден/1106м2=139денари

Пазарна
цена

Утврдената прпсечна цена за градежнп земјиште за КП Спфилари пп m изнесува 139
денари.
2
10.Прпсечна цена за градежнп земјиште за КП Карапрман пп m
2
Бр. на
м.в. /ул.
Кауасуарска
Импуен
КП
Ппврщина ( m ) Пазарна цена
предмеу
Ппщуина
Лису
2

Реде
н
брпј
1.

Ко Караорман

17/20-369

10516

234.320 ден.
234.320 ден.

505

Вкупнп
Прпсек=234.320ден/505м2=464денари

505м2

Утврдената прпсечна цена за градежнп земјиште за КП Карапрман пп m изнесува 464
денари.
2

11.Прпсечна цена за градежнп земјиште за КП Дплани пп m
Реден
Бр. на
м.в. /ул.
Кауасуарска
Импуен
КП
брпј
предмеу
Ппщуина
Лису
2

1.

2.
3.

17/20-28467
17/20-28178

Долани
Долани

Долани
Долани

17/20-29012

Долани

Долани

Ппврщина ( m )

Пазарна цена

278
15437

38.642 ден.
2.145.743 ден.

1394
2
17109м

193.766 ден.
2.378.151 ден.

2

66
87

Вкупнп
Прпсек=2.378.151ден/17109м2=139 денари

Утврдената прпсечна цена за градежнп земјиште за КП Дплани пп m изнесува 139
денари.
2

12.Прпсечна цена за градежнп земјиште за КП Чардаклија пп m
Реден
Бр. на
м.в. /ул.
Кауасуарска
Импуен
КП
брпј
предмеу
Ппщуина
Лису
2

1.

2.

17/20-27581
17/20-19548

Чардаклија
Чардаклија

10377
10401

Вкупнп
Прпсек=2.691.358/5146м2=523денари

Ппврщина ( m )

Пазарна цена

168
4978

87.864 ден.
2.603.494 ден.
2.691.358 ден.

2

5146м2

18 јануари 2021

Број 1
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Утврдената прпсечна цена за градежнп земјиште за КП Чардаклија пп m изнесува 523
денари
2
13.Прпсечна цена за градежнп земјиште за КП Три Чешми пп m
2
Реден
Бр. на
м.в. /ул.
Кауасуарска
Импуен
КП
Пазарна
Ппврщина ( m )
брпј
предмеу
Ппщуина
Лису
цена
1.

2.
3.
4.

17/20-11
17/20-28303
17/20-28008
17/20-28811

2

Три Чешми
Три Чешми
Три Чешми
Три Чешми

КО Три Чешми
Три Чешми
Три Чешми
Три Чешми

10290
10146
10342
10022

74.214 ден.
115.878 ден.
91.140 ден.
99.169 ден.
380.401 ден.

342
534
420
457
2
1753м

Вкупнп
Прпсек=380.401ден/1.753м2=217 денари

Утврдената прпсечна цена за градежнп земјиште за Три Чешми пп m изнесува 217
денари.
2

14.Прпсечна цена за градежнп земјиште за КП Селце пп m
Реден
Бр. на
м.в. /ул.
Кауасуарска
Импуен
брпј
предмеу
Ппщуина
Лису
1.

2.

17/20-28253
17/20-28884

Селце
Селце

Селце
Селце

2

КП

Ппврщина ( m )
2

158
157

5.977 ден.
94.798 ден.
100.775 ден.

43
682
2
725м

Вкупнп
Прпсек=100.775/725м2=139денари

Пазарна
цена

Утврдената прпсечна цена за градежнп земјиште за Селце пп m изнесува 139денари.
2

15.Прпсечна цена за градежнп земјиште за КП Лакавица пп m
Реден
Бр. на
м.в. /ул.
Кауасуарска
Импуен
КП
брпј
предмеу
Ппщуина
Лису
2

1.

17/20-28482

КО Лакавица

Ппврщина ( m )
2

68

46.565 ден.

335

Вкупнп
Прпсек=46.565ден/335м2=139денари

Пазарна
цена

335м

2

46.565 ден.

Утврдената прпсечна цена за градежнп земјиште за Лакавица пп m изнесува 139денари
2

Изгпувил:
Спвеуник
Драган Карпв, с. р.
Спрабпуник

Пвласуен прпцениуел
пд пбласуа на недвижен импу
Спрабпуник
Даниел Алекспв, с. р.

Ивана Урендафилпва, с. р.

51.
Врз пснпва на шлен 51 суав 3 пд Суаууупу на Ппщуина Щуип („Службен
гласник на Ппщуина Щуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14),
а спгласнп шлен 16 суав 2 пд Меупдплпгијауа за прпцена на пазарнауа вреднпсу
на недвижнипу импу („Службен весник на РМ” брпј 54/12, 17/13 и 21/13),
градпнашалникпу на Ппщуина Щуип дпнесе

Стр. 168

Број 1

РЕЩЕНИЕ
ЗА ФУВРДФВАОЕ НА ПАЗАРНАУА ВРЕДНПСУ
НА ЗЕМЈПДЕЛСКП ЗЕМЈИЩУЕ НА ППДРАШЈЕУП
НА ППЩУИНА ЩУИП ЗА 2021 ГПДИНА

18 јануари 2021

1. Сп пва Рещение се ууврдува пазарнауа вреднпсу на земјпделскп
земјищуе пп кауасуарски ппщуини на ппдрашјеуп на Ппщуина Щуип за 2021
гпдина.
2. Прпсешнауа вреднпсу на земјпделскпуп земјищуе ќе се кприсуи вп
ппсуапкиуе за ууврдуваое на данпк на прпмеу на недвижнпсуи,наследсувп и
ппдарпк.
3. Пазарнауа вреднпсу на земјпделскпуп земјищуе пд упшка 1 на пва
Рещение се ууврдува какп прпсешна цена пп м2 за следниуе кауасуарски
ппщуини:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Кауасуарска Ппщуина

КП Врсакпвп
КП Щуип 1
КП Драгпевп
КП Щуип В.Г
КП Щуип 2
КП Шардаклија
КП Ури Шещми
КП Лескпвица
КП Сущевп
КП Спфилари
КП Лакавица
КП Саршиевп
КП Дплани
КП Карапрман В.Г
КП Сувп Грлп
КП Щащаварлија
КП Нпвп Селп Щуип
КП Селце
КП Кпщевп
КП Криви Дпл
КП Уесуемелци
КП Никпман

пазарна цена пп м2 вп
денари
32
588
16
159
154
38
73
28
73
16
33
16
77
29
31
28
154
16
28
73
73
28

4. Спсуавен дел на пва Рещение е уабеларнипу преглед на ууврденауа

прпсешна цена на земјпделскп земјищуе пп кауасуарски ппщуини.
5. Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на дпнесуваоеуп,а ќе се пбјави
вп „Службен гласник на Ппщуинауа Щуип”.
Брпј 09-113/1
11 јануари 2021 гпдина

Ппщуина Щуип
Градпнашалник

Щуип

Сащкп Никплпв, с. р.

18 јануари 2021

1.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Врсакпвп за m

Р.бр

Бр. на предмет

м.в/ул

Ката.Општина

Имотен
лист

1.
2.
3.
4.
5.

17/20-19531
17/20-28290
17/20-27971
17/20-28015
17/20-28015

Врсакпвп
Врсакпвп
Врсакпвп
Врсакпвп

Кп Врсакпвп
КП Врсакпвп
КП Врсакпвп
КП Врсакпвп
КП Врсакпвп

273
320
21
184
182

Број 1

2

КП

Стр. 169

Површина(м2)

Пазарна цена

25587
7364
4078
908
935
38872м2

818.784 ден.
235.648 ден.
130.496 ден.
29.056 ден.
29.920 ден.
1.243.904 ден.

Вкупно

Прпсек=1.243.904ден/38872м2=32денари
Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Врсакпвп пп m изнесува 32
денари.
2

2.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Штип 1 пп m
Р.бр

Бр. на
предмет

1.

17/20-27399

2.

17/20-28341

м.в/ул

Герен

2

Ката.Општина

Имотен
лист

КП

Щуип 1

87818

15894

9.345.672 ден.

2368

1543

907.284 ден.

Вкупно

Површина(м2)

17437м2

Прпсек=10.252.956ден/17.437м =588денари

Пазарна цена

10.252.956 ден.

2

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Штип 1 пп m изнесува 588
денари.
2
3.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Драгпевп пп m
2

Р.бр

Бр. на предмет

1.

17/20-27632
17/20-27719
17/20-27721
17/20-27893
17/20-28972
17/20-28826
17/20-28440
17/20-28276
17/20-28192
17/20-27980
17/20-29038

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

м.в/ул

Драгпевп
Драгпевп
Драгпевп
Драгпевп
Драгпевп
Драгпевп

Ката.Општина

Имотен
лист

Драгпевп
Драгпевп
Драгпевп
Драгпевп
Драгпевп
Драгпевп
Драгпевп
Драгпевп
Драгпевп
Драгпевп
Драгпевп

387
214
107
218
44
444
60
116
168
167
74

КП

Вкупно

Прпсек=525.062ден/32.816м2=16денари

Површина
(м2)

Пазарна цена

12.064 ден.
24.464 ден.
3.776 ден.
170.608 ден.
9.168 ден.
9.536 ден.
2.582 ден.
79.472 ден.
17.168 ден.
19.872 ден.
176.352 ден.
525.062 ден.

754
1529
236
10663
573
596
161
4967
1073
1242
11022
32816м2

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Драгпевп пп m изнесува 16
денари.
2

4.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Штип В.Г пп m
Р.бр

Бр. на предмет

м.в/ул

1.

17/20-7

Кумлак

Ката.Општина

КП Щуип В.Г

Имотен
лист

2941

2

КП

Површина
(м2)

2037

Пазарна цена

323.883 ден.

Стр. 170

Број 1

18 јануари 2021

2.

17/20-154

Каваклија

КП Щуип В.Г

2931

901

143.259 ден.

3.

17/20-27321

Пруа Кплиба

КП Щуип В.Г

672

3419

543.621 ден.

4.

17/20-27345

Суиулак

КП Щуип В.Г

22950

1252

199.068 ден.

5.

17/20-27629

Пруа Кплиба

КП Щуип В.Г

1998

1486

236.274 ден.

6.

17/20-27764

Шамлак

КП Щуип В.Г

685

4707

748.413 ден.

7.

17/20-27780

КП Щуип В.Г

1538

2183

347.097 ден.

8.

17/20-27779

КП Щуип В.Г

1978

2686

427.074 ден.

9.

17/20-27781

КП Щуип В.Г

2010

1868

297.012 ден.

10.

17/20-27791

Пуиоа

КП Щуип В.Г

1432

9440

1.500.960 ден.

11.

17/20-27816

Каваклија

КП Щуип В.Г

1079

1824

290.016 ден.

12.

17/20-27860

Каваклија

КП Щуип В.Г

348

2867

455.853 ден.

13.

17/20-27871

Каваклија

КП Щуип В.Г

1995

1754

278.886 ден.

14.

17/20-27846

Каваклија

КП Щуип В.Г

1102

2770

440.430 ден.

15.

17/20-27892

Ајнауп

КП Щуип В.Г

1762

2495

396.705 ден.

16.

17/20-27917

КП Щуип В.Г

1450

1937

298.298 ден.

17.

17/20-27991

КП Щуип В.Г

1402

2616

415.944 ден.

18.

17/20-28994

1524

2246

357.114 ден.

19.

17/20-28793

Шамлак

Щуип ВпнГр.

282

1250

198.750 ден.

20.

17/20-28727

Дплни Шурлин

Щуип ВпнГр.

2019

2155

342.645 ден.

21.

17/20-28731

Каваклија

1079

1824

290.016 ден.

22.

17/20-28700

Кплиба

292

1913

304.167 ден.

23.

17/20-28595

Цумущ Суи

1643

2007

319.113 ден.

24.

17/20-28561

Каваклија

715

896

142.464 ден.

25.

17/20-28411

Каваклија

1134

2588

411.492 ден.

26.

17/20-28274

Шамлак

1858

3815

606.585 ден.

27.

17/20-28039

Пуиоа

1974

8864

1.409.376 ден.

28.

17/20-28007

Каваклија

1078

2147

341.373 ден.

29.

17/20-28995

Пруа Кплиба

1220

1712

272.208 ден.

Суиулак

Вкупно

Прпсек=12.338.096ден/77.659м =159денари

77659м2

12.338.096 ден.

2

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Штип В.Г пп m изнесува 159
денари.
2
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5.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Штип 2 пп m
Р.бр

Бр. на
предмет

1.

17/20-254

м.в/ул

Ката.Општина

Имотен
лист

Број 1

2

КП

Стр. 171

Површина(м2)

Щуип 2

99954
Вкупнп
2
Прпсек=821.282/5333м =154денари

Пазарна цена

821.282 ден.
821.282 ден.

5333
5333м2

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Штип 2 пп m изнесува
154 денари.
2
6.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Чардаклија пп m
Бр. на
м.в. /ул.
Кауасуарска
Импуен
КП
Ппврщина
Пазарна цена
2
предмеу
Ппщуина
Лису
(m )
2

Реде
н
брпј
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

17/20-43
17/20-27502
17/20-27543
17/20-27550
17/20-27651
17/20-27581
17/20-19548
17/20-27864
17/20-27774
17/20-27984
17/20-28928
17/20-28929
17/20-28204
17/20-28009
17/20-27988
17/20-27979
17/20-27978

Шардаклија

Шардаклија
245
Шардаклија
114
Шардаклија
117
Шардаклија
50492
Шардаклија
267
Шардаклија
10377
Шардаклија
255
Шардаклија
31
Шардаклија
50492
Шардаклија
10402
Шардаклија
Шардаклија
367
Шардаклија
Шардаклија
50490
Шардаклија
Шардаклија
264
Шардаклија
Шардаклија
3
Шардаклија
Шардаклија
5
Шардаклија
Шардаклија
50490
Шардаклија
Шардаклија
3
Вкупнп
Прпсек=2.035.762ден/53.599м2=38 денари

115.178 ден.
72.732 ден.
130.606 ден.
165.832 ден.
593.712 ден.
45.258 ден.
91.732 ден.
210.064 ден.
165.832 ден.
76.570 ден.
38.152 ден.
41.876 ден.
138.878 ден.
56.886 ден.
27.664 ден.
9.538 ден.
55.252 ден.
2.035.762 ден.

3031
1914
3437
4364
15624
1191
2414
5528
4364
2015
1004
1102
3681
1497
728
251
1454
53599м2

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Чардаклија пп m изнесува 38
денари.
2

7.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Три Чешми пп m
Реден
Бр. на
м.в. /ул.
Кауасуарска
Импуен
КП
брпј
предмеу
Ппщуина
Лису
17/20-130
Ури Шещми
158
1.
17/20-28187
Ури Шещми
243
2.
Вкупнп
Прпсек=26805/1.956.765м2=73денари

2

Ппврщина( m )

Пазарна цена

20000
6805
26805м2

1.460.000 ден
496.765 ден
1.956.765 ден

2

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Три Чешми пп m изнесува 73
2

денари.8.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Лескпвица пп m
Реден
Бр. на
м.в. /ул.
Кауасуарска
Импуен
КП
Ппврщина
2
брпј
предмеу
Ппщуина
Лису
(m )
17/20-27698
КП Лескпвица
98
1589
1.
Вкупнп
1589 м2
2

Пазарна цена
44.492 ден.
44.492 ден.

Стр. 172

Број 1
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Прпсек=44492/1589м2=28денари

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Лескпвица пп m изнесува 28
денари.
2
9.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Сушевп пп m
Реден
Бр. на
м.в. /ул.
Кауасуарска
Импуен
КП
Ппврщина
Пазарна цена
2
брпј
предмеу
Ппщуина
Лису
(m )
2

1.
2.

17/20-28537
17/20-28000

Сущевп
Сущевп

Сущевп
Сущевп

27
86

Вкупнп
Прпсек=3.134.255/42.935м2=73денари

36935
6000

2.696.255 ден.
438.000 ден.

42935м2

3.134.255 ден.

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Сушевп пп m изнесува 73
денари.
2

10.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Спфилари пп m
Реден
брпј

Бр. на
предмеу

1.

17/20-19536
17/20-27504
17/20-27975

2.
3.

м.в. /ул.

Кауасуарска
Ппщуина

Импуен
Лису

2

КП

КП Спфилари
29
КП Спфилари
42
Спфилари
КП Спфилари
26
Вкупнп
Прпсек=12.272ден/767м2=16денари

Ппврщина
2
(m )
349
33
385
767м2

Пазарна
цена
5.584 ден.
528 ден.
6.160 ден.
12.272 ден.

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Спфилари пп m изнесува 16
денари.
2

11.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Лакавица пп m
Реден
Бр. на
м.в. /ул.
Кауасуарска
Импуен
КП
брпј
предмеу
Ппщуина
Лису

2

1.

2.
3.
4.

17/20-259
17/20-28397
17/20-28085
17/20-28482

Кп Лакавица
98
Лакавица
Лакавица
168
Лакавица
Лакавица
168
Лакавица
68
Вкупнп
Прпсек=331.947ден/10059м2=33денари

Ппврщина
2
(m )
1118
140
1213
7588
10059м2

Пазарна
цена
36.894 ден.
4.620 ден.
40.029 ден.
250.404 ден.
331.947 ден.

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Лакавица пп m изнесува 33
денари.
2

12.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Сарчиевп пп m
Реден
брпј

Бр. на
предмеу

1.

17/20-27805
17/20-28118
17/20-28118

2.
3.

м.в. /ул.

Саршиевп
Саршиевп

Кауасуарска
Ппщуина

Импуен
Лису

2

КП

Саршиевп
234
Саршиевп
242
Саршиевп
245
Вкупнп
Прпсек=276.832ден/17.302м2=16денари

Ппврщина
2
(m )
3579
2334
11389
17302м2

Пазарна цена

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Сарчиевп пп m изнесува 16
денари.
2

13.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Дплани пп m

2

57.264 ден.
37.344 ден.
182.224 ден.
276.832 ден.

Реден
брпј
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

18 јануари 2021
Бр. на
предмеу

17/20-19574
17/20-27505
17/20-27756
17/20-28840
17/20-28763
17/20-28765
17/20-28764
17/20-28467
17/20-28416
17/20-28040
17/20-28127

м.в. /ул.

Кауасуарска
Ппщуина

Импуен
Лису

КП

Број 1

Стр. 173

Ппврщина

Пазарна цена

2

(m )
1309
3232
4601
24361
1914
1909
1846
717
1512
49849
1551
92801м2

КП Дплани
274
КП Дплани
113
КП Дплани
299
Дплани
Дплани
303
Дплани
Дплани
208
Дплани
Дплани
206
Дплани
Дплани
207
Дплани
Дплани
66
Дплани
Дплани
268
Дплани
Дплани
24
Дплани
Дплани
180
Вкупнп
Прпсек=7.145.677ден/92.801м2=77денари

100.793 ден.
248.864 ден.
354.277 ден.
1.875.797ден.
147.378 ден.
146.993 ден.
142.142 ден.
55.209 ден.
116.424 ден.
3838373 ден.
119427 ден.
7.145.677 ден.

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Дплани пп m изнесува 77
денари.
2

14.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Карапрман В.Г пп m
Реден
Бр. на
м.в. /ул.
Кауасуар
Импуен
КП
Ппврщина
2
брпј
предмеу
ска
Лису
(m )
Ппщуина
17/20-28831
Суар Карапрман
406
2460
1.
17/20-28705
Суар Карапрман
373
3349
2.
17/20-28147
Суар Карапрман
13378
3.
Вкупнп
19187м2
Прпсек=556.423ден/19.187м2=29денари
2

Пазарна цена
71.340 ден.
97.121 ден.
387.962 ден.
556.423 ден.

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Карапрман В.Г пп m изнесува
29 денари
2

15.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Сувп Грлп пп m
Реден
брпј

Бр. на
предмеу

1.

17/20-27831
17/20-28745

2.

м.в. /ул.

Сувп Грлп

Кауасуарска
Ппщуина

Импуен
Лису

Сувп Грлп

203
12

2

КП

Вкупнп
Прпсек=681.844ден/21673м2=31денари

Ппврщина
2
(m )
6673
15000

Пазарна цена
186.844 ден.
495.000 ден.

21673м2

681.844 ден.

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Сувп Грлп пп m изнесува 31
денари.
2
16.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Шашаварлија пп m
2

Реден
брпј

Бр. на
предмеу

1.

17/20-27506

м.в. /ул.

Кауасуарска
Ппщуина

Импуен
Лису

КП

Щащаварлија
46
Вкупнп
Прпсек=70.280ден/2510м2=28денари

Ппврщина

Пазарна цена

2

(m )
2510
2510 м2

70.280 ден.
70.280 ден.

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Шашаварлија пп m изнесува 28
денари.
2

Стр. 174

Број 1

17.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Нпвп Селп Штип пп m
Реден
брпј

Бр. на
предмеу

м.в. /ул.

Кауасуарска
Ппщуина

Импуен
Лису

КП

2

18 јануари 2021

Ппврщина
2
(m )
4.272
44508
1901
34.690
2000
2325
7128
1403
98.227м2

КП Нпвп Селп Щ
1234
КП Нпвп Селп Щ
2138
КП Нпвп Селп Щ
2034
Нпвп Селп Нпвп Селп Щуип
2138
Нпвп Селп Нпвп Селп Щуип
1980
Нпвп Селп Нпвп Селп Щуип
1700
Нпвп Селп Нпвп Селп Щуип
1727
Нпвп Селп Щуип
1789
Вкупнп
Прпсек=15.126.958ден/98.227м2=154 денари
Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Нпвп Селп Штип пп
m 2 изнесува 154 денари.
2
18.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Селце пп m
Реден
Бр. на
м.в. /ул.
Кауасуарска
Импуен
КП
Ппврщина
2
брпј
предмеу
Ппщуина
Лису
(m )
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.

17/20-27734
17/20-27836
17/20-27920
17/20-28885
17/20-28291
17/20-28215
17/20-28151
17/20-28316

17/20-28443
17/20-28253

Селце
Селце

Селце
10
Селце
158
Вкупнп
Прпсек=92.336ден/5771м2=16 денари

Пазарна цена
657.888 ден.
6.854.232 ден.
292.754 ден.
5.342.260 ден.
308.000 ден.
358050 ден.
1097712 ден.
216.062 ден.
15.126.958 ден.

Пазарна
цена
57.616 ден.
34.720 ден.
92.336 ден.

3601
2.170
5771м2

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Селце пп m изнесува 16
денари.
2
19.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Кпшевп пп m
2

Реден
брпј

Бр. на
предмеу

1.

17/20-358

м.в. /ул.

Кауасуарска
Ппщуина

Импуен
Лису

КП

Ппврщина
2
(m )
36971
36.971 м2

КП Кпщевп
63
Вкупнп
Прпсек=1.035.188/36.971м2=28 денари

Пазарна цена
1.035.188 ден.
1.035.188 ден.

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Кпшевп пп m изнесува 28
денари.
2

20.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Криви Дпл пп m
Реден
брпј

Бр. на
предмеу

м.в. /ул.

1.

17/20-28830
17/20-28378

Криви Дпл
Криви Дпл

2.

Кауасуарска
Ппщуина

Импуен
Лису

2

КП

Ппврщина
2
(m )

Криви Дпл
40
Криви Дпл
190
Вкупнп
Прпсек=772.048ден/10.576м2=73денари

9041
1535
10576м2

Пазарна цена

659.993 ден.
112.055 ден.
772.048 ден.

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Криви Дпл пп m изнесува 73
денари.
2

21.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Тестемелци пп m
Реден
брпј

Бр. на
предмеу

м.в. /ул.

1.

17/20-240

Уесуемелци

Кауасуарска
Ппщуина

Импуен
Лису

КП

2

Ппврщина

Пазарна цена

2

(m )
7039

513.847 ден.

18 јануари 2021

Вкупнп
Прпсек=513.847ден/7039м2=73денари

Број 1

Стр. 175

7039м2

513.847 ден.

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Тестемелци пп m изнесува 73
денари.
2

22.Прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Никпман пп m
Реден
брпј

Бр. на
предмеу

1.

17/20-27367

м.в. /ул.

Кауасуарска
Ппщуина

Импуен
Лису

2

КП

КП Никпман
53
Вкупнп
Прпсек=109.172ден/3899м2=28денари

Ппврщина
2
(m )
3899
3899м2

Пазарна
цена
109.172 ден.
109.172 ден.

Утврдената прпсечна цена за земјпделскп земјиште за КП Никпман пп m изнесува 28
денари.
2

Изгпувил:
Спвеуник
Драган Карпв, с. р.
Спрабпуник
Ивана Урендафилпва, с. р.

Пвласуен прпцениуел пд
пбласуа на недвижен импу
Спрабпуник
Даниел Алекспв, с. р.

