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1. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ  

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА ОПШТИНА ШТИП  
ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „ИЗГРАДБА НА ДЕЛ  

ОД ЛОКАЛЕН ПАТ ДО С. СТЕПАНЦИ“ 
 
I 

 Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства за учество на 
Општина Штип во реализација на проектот „Изградба на дел од локален пат до 
с. Степанци“. 
 

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

Број 09-625/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 
 2. 

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО 
НА ОПШТИНА ШТИП ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ 

 „ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ ДО СЕЛО СТЕПАНЦИ“ 
  

Член 1 
  Општина Штип ќе учествува во реализацијата на проектот „Изградба на 
локален пат до село Степанци“ со сопствено учество во износ од 5.321.260,00 
денари, што претставува 50% од вкупната вредност на проектот.  
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Член 2 
 Проектот „Изградба на локален пат до село Степанци“ ќе биде аплициран 
до Министерството за локална самоуправа – Биро за регионален развој, по 
распишаниот Јавен повик за прибирање на предлог проекти за развој на селата. 
 

Член 3 
 Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на 
Општина Штип за 2020 година. 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Штип“.  

 
 
Број 08-625/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Јане Миланов, с. р. 

 
 
3. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ  

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА ОПШТИНА ШТИП  
ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „ИЗГРАДБА НА ДЕЛ  
ОД ЛОКАЛЕН ПАТ ШТИП-С. КОШЕВО-С. ПОЧИВАЛО“ 

 
I 

 Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства за учество на 
Општина Штип во реализација на проектот „Изградба на дел од локален пат 
Штип-с. Кошево-с. Почивало“. 

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

Број 09-626/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 
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  4. 
Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 

Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА  

УЧЕСТВО НА ОПШТИНА ШТИП ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА  
НА ПРОЕКТОТ „ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД ЛОКАЛЕН ПАТ  

ШТИП-С. КОШЕВО-С. ПОЧИВАЛО“ 
  

Член 1 
  Општина Штип ќе учествува во реализацијата на проектот „Изградба на 
дел од локален пат Штип-с. Кошево-с. Почивало“ со сопствено учество во износ 
од 1.278.594,00 денари, што претставува 25% од вкупната вредност на проектот.  

 
Член 2 

 Проектот „Изградба на дел од локален пат Штип-с. Кошево-с. Почивало“ 
ќе биде аплициран до Министерството за локална самоуправа – Биро за 
регионален развој, по распишаниот Јавен повик за прибирање на предлог 
проекти за подрачјата со специфични развојни потреби за 2020 година. 
 

Член 3 
 Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на 
Општина Штип за 2020 година. 

 
Член 4 

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

 
 
Број 08-626/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Јане Миланов, с. р. 

 
 
5. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ  
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ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА СОЈУЗ НА УЧИЛИШЕН СПОРТ  
НА ОПШТИНА ШТИП 

 
I 

 Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Сојуз на 
училишен спорт на Општина Штип. 
 

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

Број 09-627/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 

6. 
Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 

Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
НА СОЈУЗ НА УЧИЛИШЕН СПОРТ НА ОПШТИНА ШТИП  

 
Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на Сојуз на училишен спорт на 
Општина Штип, за календарската 2020 година во висина до 250.000,00 денари. 

 
Член  2 

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на 
Општина Штип за 2020 година.  

 
Член  3 

Се задолжува субјектот од член 1 на оваа Одлука да поднесе извештај за 
одобрените финансиски средства. 

 
Член  4 

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



Стр. 10 Број 1  31 јануари 2020 

 

Број 08-627/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Јане Миланов, с. р. 

 
 
7. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ  

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА ДРУШТВО ЗА СПОРТСКИ ДЕЈНОСТИ  
ФУДБАЛСКИ КЛУБ „БРЕГАЛНИЦА 2008 АД“-ШТИП 

 
I 
 

 Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Друштво за 
спортски дејности Фудбалски клуб „Брегалница 2008 АД“-Штип. 
 

II 
 

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

Број 09-628/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 

8. 
Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 

Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
НА ДРУШТВО ЗА СПОРТСКИ ДЕЈНОСТИ  

ФУДБАЛСКИ КЛУБ „БРЕГАЛНИЦА 2008 АД“-ШТИП  



31 јануари 2020  Број 1 Стр. 11 

 

Член 1 
Се одобруваат финансиски средства на Друштво за спортски дејности 

Фудбалски клуб „Брегалница 2008 АД”-Штип, за тековната 2020/2021 година во 
висина до 7.500.000,00 денари. 

 
Член  2 

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на 
Општина Штип за 2020 година.  

 
Член  3 

Се задолжува субјектот од член 1 на оваа Одлука да поднесе извештај за 
одобрените финансиски средства. 

 
Член  4 

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

Број 08-628/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Јане Миланов, с. р. 

 
 
9. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ  
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА РАКОМЕТЕН КЛУБ  

„ТЕКСТИЛЕЦ’’-ШТИП 
 
I 
 

 Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Ракометен 
клуб „Текстилец’’-Штип. 
 

II 
 

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



Стр. 12 Број 1  31 јануари 2020 

 

Број 09-629/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 

10. 
Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 

Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
НА РАКОМЕТЕН КЛУБ „ТЕКСТИЛЕЦ“-ШТИП  

 
Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на Ракометен клуб „Текстилец“-Штип, 
за натпреварувачката 2020 година во висина до 550.000,00 денари. 
 

Член  2 
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на 

Општина Штип за 2020 година.  
 

Член  3 
Се задолжува субјектот од член 1 на оваа Одлука да поднесе извештај за 

одобрените финансиски средства. 
 

Член  4 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Штип”. 
 
 

Број 08-629/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Јане Миланов, с. р. 

 
 
11. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 



31 јануари 2020  Број 1 Стр. 13 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ  

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА РАКОМЕТЕН КЛУБ „АСТИБО“-ШТИП 
 
I 

 Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Ракометен 
клуб „Астибо“-Штип. 
 

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

Број 09-630/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 

12. 
Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 

Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
НА РАКОМЕТЕН КЛУБ „АСТИБО“-ШТИП  

 
Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на Ракометен клуб „Астибо“-Штип, за 
натпреварувачката 2020/2021 година во висина до 60.000,00 денари. 
 

Член  2 
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на 

Општина Штип за 2020 година.  
 

Член  3 
Се задолжува субјектот од член 1 на оваа Одлука да поднесе извештај за 

одобрените финансиски средства. 
 

Член  4 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Штип”. 



Стр. 14 Број 1  31 јануари 2020 

 

Број 08-630/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Јане Миланов, с. р. 

 
 

 13. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ  

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА ОДБОЈКАРСКИ КЛУБ 
„ШТИП-УГД“-ШТИП 

 
I 

 Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Одбојкарски 
клуб „Штип-УГД“-Штип. 
 

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

Број 09-631/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 
 14. 

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 

О Д Л У К А  
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА  

ОДБОЈКАРСКИ КЛУБ „ШТИП-УГД“-ШТИП  
 

Член 1 
Се одобруваат финансиски средства на Одбојкарски клуб „Штип-УГД“-

Штип, за натпреварувачката 2020 година во висина до 250.000,00 денари. 



31 јануари 2020  Број 1 Стр. 15 

 

Член  2 
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на 

Општина Штип за 2020 година.  
 

Член  3 
Се задолжува субјектот од член 1 на оваа Одлука да поднесе извештај за 

одобрените финансиски средства. 
 

Член  4 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Штип”. 
 
 

Број 08-631/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Јане Миланов, с. р. 

 
 
 15. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ  
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА УНИВЕРЗИТЕТСКИ 

ОДБОЈКАРСКИ КЛУБ „УГД СТУДЕНТ“ (ЖЕНИ)-ШТИП 
 
I 

 Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на 
Универзитетски одбојкарски клуб „УГД Студент“ (жени)-Штип. 
 

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

Број 09-632/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  



Стр. 16 Број 1  31 јануари 2020 

 

 16. 
Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 

Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
НА УНИВЕРЗИТЕТСКИ ОДБОЈКАРСКИ КЛУБ  

„УГД СТУДЕНТ“ (ЖЕНИ)-ШТИП  
 

Член 1 
Се одобруваат финансиски средства на Универзитетски одбојкарски клуб 

„УГД Студент“ (жени)-Штип, за натпреварувачката 2020 година во висина до 
80.000,00 денари. 

 
Член  2 

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на 
Општина Штип за 2020 година.  

 
Член  3 

Се задолжува субјектот од член 1 на оваа Одлука да поднесе извештај за 
одобрените финансиски средства. 

 
Член  4 

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

Број 08-632/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Јане Миланов, с. р. 

 
 
 17. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ  

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА БОРЕЧКИ КЛУБ  
„БАЛКАНЕЦ 2008“-ШТИП 



31 јануари 2020  Број 1 Стр. 17 

 

I 
 Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Боречки 
клуб „Балканец 2008“-Штип. 

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

Број 09-633/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 
 18. 

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 

О Д Л У К А  
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА  

БОРЕЧКИ КЛУБ „БАЛКАНЕЦ 2008“-ШТИП  
 

Член 1 
Се одобруваат финансиски средства на Боречки клуб „Балканец 2008“-

Штип, за натпреварувачката 2020 година во висина до 900.000,00 денари. 
 

Член  2 
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на 

Општина Штип за 2020 година.  
 

Член  3 
Се задолжува субјектот од член 1 на оваа Одлука да поднесе извештај за 

одобрените финансиски средства. 
 

Член  4 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Штип”. 
 
 

Број 08-633/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Јане Миланов, с. р. 



Стр. 18 Број 1  31 јануари 2020 

 

 19. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ  

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА КИКБОКСИНГ КЛУБ  
„ГЛАДИЈАТОР“-ШТИП 

 
I 

 Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на кикбоксинг 
клуб „Гладијатор“-Штип. 

 
II 

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

Број 09-634/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 
 20. 

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА  
КИКБОКСИНГ КЛУБ „ГЛАДИЈАТОР“-ШТИП  

 
Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на Кикбоксинг клуб „Гладијатор“-
Штип, за натпреварувачката 2020 година во висина до 90.000,00 денари; 
 

Член  2 
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на 

Општина Штип за 2020 година.  
 



31 јануари 2020  Број 1 Стр. 19 

 

Член  3 
Се задолжува субјектот од член 1 на оваа Одлука да поднесе извештај за 

одобрените финансиски средства. 
 

Член  4 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Штип”. 
 
 

Број 08-634/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Јане Миланов, с. р. 

 
 
 21. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ  

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА КАРАТЕ КЛУБ „АСТИБО“-ШТИП 
 
I 

 Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Карате клуб 
„Астибо“-Штип. 
 

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

Број 09-635/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 

22. 
Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 

Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
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16/09,  04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 

О Д Л У К А  
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

НА КАРАТЕ КЛУБ „АСТИБО“-ШТИП  
 

Член 1 
Се одобруваат финансиски средства на Карате клуб „Астибо“-Штип, за 

натпреварувачката 2020 година во висина до 50.000,00 денари. 
 

Член  2 
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на 

Општина Штип за 2020 година.  
 

Член  3 
Се задолжува субјектот од член 1 на оваа Одлука да поднесе извештај за 

одобрените финансиски средства. 
 

Член  4 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Штип”. 
 
 

Број 08-635/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Јане Миланов, с. р. 

 
 
 23. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ 

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА КАРАТЕ КЛУБ „ШТИП“-ШТИП 
 
I 

 Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Карате клуб 
„Штип“-Штип. 

II 
 Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Штип“. 
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Број 09-636/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 

24. 
Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 

Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
НА КАРАТЕ КЛУБ „ШТИП“-ШТИП  

 
Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на Карате клуб „Штип“-Штип, за 
натпреварувачката 2020 година во висина до 200.000,00 денари. 
 

Член  2 
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на 

Општина Штип за 2020 година.  
 

Член  3 
Се задолжува субјектот од член 1 на оваа Одлука да поднесе извештај за 

одобрените финансиски средства. 
 

Член  4 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Штип”. 
 
 

Број 08-636/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Јане Миланов, с. р. 

 
 

 25. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ  

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА КАРАТЕ КЛУБ „МАКЕДОНКА“-ШТИП 
 
I 

 Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Карате клуб 
„Македонка“-Штип. 
 

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

Број 09-637/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 
 26. 

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
НА КАРАТЕ КЛУБ „МАКЕДОНКА“-ШТИП  

 
Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на Карате клуб „Македонка“-Штип, за 
натпреварувачката 2020 година во висина до 100.000,00 денари. 
 

Член  2 
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на 

Општина Штип за 2020 година.  
 

Член  3 
Се задолжува субјектот од член 1 на оваа Одлука да поднесе извештај за 

одобрените финансиски средства. 
 

Член  4 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Штип”. 
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Број 08-637/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Јане Миланов, с. р. 

 
 
 27. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ  

НА ОПШТИНА ШТИП ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА,  
ДЕТСКАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА  

ЗА 2020 ГОДИНА 
 
I 

 Се објавува Програмата за активностите на Општина Штип од областа на 
социјалната, детската и здравствената заштита за 2020 година. 
 

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

Број 09-638/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 
 28. 

Врз основа на член 11 став 1 алинеја 7 од Законот за социјална заштита 
(„Службен весник на Република Северна Македонија‘‘ број 104/19, 146/19 и 
275/19), член 15 точка 7 и 9 и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе  

П Р О Г Р А М А  
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ШТИП ОД ОБЛАСТА  

НА СОЦИЈАЛНАТА, ДЕТСКАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА  
ЗА 2020 ГОДИНА 
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Вовед 
Основна цел на оваа Програма е развој на интегрален, транспарентен и 

одржлив и ефективен систем на социјална заштита кој ќе обезбеди достапни, 
ефикасни и квалитетни мерки и услуги креирани според потребите на 
корисниците кои живеат на територијата на Општина Штип. 

Помеѓу другото, оваа програма ја регулира и поблиската соработка 
помеѓу централната власт претставувана од Министерството за труд и социјална 
политика и центрите за социјална работа, со локалната власт, на полето на 
социјалната заштита.  

Остварувањето на социјалната, детската и здравствената заштита во 
Општина Штип  се заснова на Законот за социјалната заштита, Законот за 
заштита на децата; Законот за семејство; Програмата за остварување на 
социјална заштита;  Програмата за развој на дејноста за заштитата на децата и 
други закони и подзаконски акти кои се однесуваат на социјалната, детската и 
здравствената заштита во Република Македонија, како и надлежностите дадени 
на општините со Законот за локалната самоуправа и Статутот на Општината 
Штип, со кои се уредени правата од областа на социјалната, детската и 
здравствената заштита. 

 При планирањето на програмата се земени во предвид потребите на 
мажите и жените според принципот на родова рамноправност. Основен 
документ со кој е уредено остварувањето на социјалната заштита во Република 
Македонија е Законот за социјална заштита („Службен весник на Република 
Северна Македонија” број 104/19, 146/19 и 275/19).  Според овој закон, 
општината, градот Скопје и општините во градот Скопје организираат и 
обезбедуваат спроведување на социјалната заштита во согласност со овој закон, 
донесуваат програми за специфичните потреби на граѓаните од областа на 
социјалната заштита (на лицата со инвалидност, децата без родители и децата 
без родителска грижа, децата со пречки во менталниот и телесниот развој, 
децата на улица, децата со воспитно-социјални проблеми, децата од 
еднородителски семејства, лицата изложени на социјален ризик, лицата кои 
злоупотребуваат дроги, други психотропни супстанции, прекурзори и алкохол, 
лицата жртви на семејно насилство, лицата жртви на трговија со луѓе, старите 
лица без семејна грижа, преку вонинституционални и институционални облици 
на социјална заштита, домување и подигање на свеста на населението за 
потребите од обезбедување на социјалната заштита) и ги обезбедуваат 
обврските утврдени со овој закон и донесуваат општи акти од областа на 
социјалната заштита. 

Од аспект на надлежноста на единиците на локалната самоуправа во 
областа на социјалната заштита, од особена важност е Законот за локална 
самоуправа („Службен весник 05/2002) каде во член 22 став 7, општините 
помеѓу другото, се надлежни и за Социјална заштита и заштита на деца . 

Покрај овие два закони, од значење за креирањето на локалните 
политики во сферата на социјалната заштита е и Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа кој ги дефинира и поединечно ги 
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разработува изворите на приходи и тоа како сопствените приходи на општините, 
така и оние што се обезбедуваат како трансфери од Буџетот на Републиката и 
буџетите на фондовите и можноста за финансирање преку задолжување. 

Исто така, во планирањето на социјалната заштита на локално ниво свое 
значење има и Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ 
број 79/2009), согласно кој општините можат да основаат заедничка јавна 
установа и од областа на социјалната и детската заштита. 

 Во програмата се применети определбите на Локалната самоуправа со 
која се имплементираат стратешките приоритети на Општината за тековната 
година, односно Буџетот на Општина Штип, но и од мерките утврдени со 
политиката и документите на национално ниво.  

Програмата го има предвид самиот процес на децентрализација неговата 
специфичност и сложеност и функциите кои постапно се пренесуваат од 
централно на локално ниво.  

Во сферата на здравствената заштита Локалната Самоуправа е надлежна 
во делот на здравственото воспитување, унапредување на здравјето, 
превентивни активности, надзор над заразните болести и други области 
утврдени со закон.  
 Програмата предвидува соработка со надлежниот Меѓуопштински центар 
за социјална работа, односно со Министерството за труд и социјална политика, 
Агенција за вработување на РМ преку Центарот за вработување, 
Министерството за здравство и сите други министерства со кои ќе биде 
потребно да се соработува, приватниот сектор и невладините организации. 

Активностите во Програмата за остварување на социјалната, детската и 
здравствената заштита во Општина Штип за 2020 година, се поделени зависно 
од областите во кои делува. Тие активности 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. Доделување на еднократна парична помош 
2. Превентивна социјална и здравствена заштита 
3. Детска заштита 
4. Социјална заштита на стари лица 
5. Социјална заштита на лица со посебни потреби 
6. Намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост 
7. Родова рамноправност 

I.  Доделување на еднократна парична помош 
 

Средствата предвидени во буџетот, по утврдените критериуми со 
Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери до 
здруженија на граѓани, поединци, фондации, наменски дотации и еднократка 
парична помош на физички лица („Службен гласник на Општината Штип” број 
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11/09 и 9/11) ги доделува градоначалникот за исклучителни, итни и неодложни 
случаи и Советот на Општина Штип по предлог на Комисијата за социјални 
работи и здравство, Комисијата за култура, Комисијата за образование, 
Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој, Комисијата за 
спорт и Комисијата за еднакви можности во рамки на своите надлежности.  
- Лекување со оперативен зафат надвор од државата до - 8.000 денари 
- Лекување надвор од државата до - 6.000 денари 
- Лекување со оперативен зафат во државата до - 4.000 денари 
- Лекување со соодветни испитувања до - 3.000 денари. 

Составен дел на барањето е медицинска документација со која 
подносителот на барањето располага.Еднократна парична помош ќе се 
доделува на семејства настрадани од елементарни непогоди (пожари, поплави). 
Помошта во зависност од причинета штета е од две категории: 

- Прва категорија - 20.000 денари 
- Втора категорија - 10.000 денари 
Составен дел на барањето е записникот од извршениот увид и проценетата 

штета од СВР-Штип. 
Предност за користење на средствата ќе имаат: 

- жители на Општината Штип 
- непотполни семејства 
- самохрани родители 
- семејства во кои живеат хендикепирани лица 
- семејства во кои не работи ниту еден член 
- семејства во кои работи само еден член од семејството 

 
Барателите се должни да достават решение или потврда за социјалната 

положба од надлежна институција. 
Креирањето на соодветен систем на справување со сиромаштијата и 

социјалната исклученост на локално ниво според актуелните потреби ќе се 
реализира според Правилникот за критериумите и постапката за реализација на 
трансфери до здруженија на граѓани, поединци, фондации, наменски дотации и 
еднократка парична помош. 

Средствата потребни за реализирање на активноста во износ од 
1.000.000,00 денари се обезбедени од Буџетот на Општина Штип за 2020 година. 
 

II. Превентивана социјална и здравствена  заштита 
 
2.1. Организирање на стручни трибини и работилници од областа на 

социјалната заштита 
    Во соработка со ЈУМЦСР, Црвен крст, ПЗУ Здравствен дом „Панче 
Караѓозов‘‘, Здруженија на граѓани во текот на 2020 година ќе се реализираат 
стручни трибини и работилници од областа на социјалната заштита. 

Средствата потребни за реализирање на активноста во износ од 30.000,00 
денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Штип за 2020 година. 
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2.2. Организирање на стручни предавања за заштита од употреба на 
дрога, алкохол, пушење и други болести на зависности 
      Во соработка со ЈУМЦСР, Црвен крст, ПЗУ Здравствен дом, Здруженија на 
граѓани во текот на 2020 година ќе се реализираат стручни предавања за 
заштита од употреба на дрога, алкохол, пушење и други болести на зависности.  

Општина Штип во соработка со Црвен крст Штип по повод 24 Март, 
Меѓународниот ден за борба против туберкулозата, ќе се организираат  
предавања од страна на стручно лице (доктор) во сите средини училишта. Исто 
така ќе биде организирана врсничка едукација во сите средните училишта за 
сексуално преносливи болести. 

Средствата потребни за реализирање на активноста во износ од 30.000,00 
денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Штип за 2020 година. 

 
2.3. Организирање на предавања за заштита од трговија со луѓе, 

педофилија  
Превенција на појавата на трговија со луѓе преку воспитно образовниот 

процес и подигање на јавната свест за трговија со луѓе како кршење и 
злоупотреба на човековите права и слободи  на жртвите. Оваа цел ќе се 
постигне преку јакнење на соработката со здруженијата на граѓани, образовните 
институции, Локалната самоуправа и други институции, кои работат со жртви на 
трговија со луѓе за превенција на појавата.  

Информирањето на младите за препознавање на облиците на трговија со 
луѓе и навремено откривање ќе се постигне преку едукативно-информативни 
филмови (основно, средно училиште, совет на родители, стручните служби во 
училиштата), Организирање на обуки за облици на трговија на луѓе за 
наставниот кадар, стручните служби и Совет на родители во основните и 
средните училишта. 

Средствата потребни за реализирање на активноста во износ од 30.000,00 
денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Штип за 2020 година. 
 

2.4. Насилство врз жени и семејно насилство 
Во областа на семејното насилство Општина Штип во соработка со 

ЈУМЦСР, Црвен крст -Штип, ПЗУ Здравствен дом „Панче Караѓозов‘‘ , здруженија 
на граѓани  кои работат со жртви на семејно насилство и насилство врз жени, се 
планираат превентивни активности на појавата семејно насилство и насилство 
врз жените. За превентивни активности од Буџетот на Општина Штип ќе бидат  
обезбедени 30.000,00 денари.  

Покрај превентивните  активности, Општина Штип за жртвите на семејно 
насилство и насилство врз жените ќе обезбеди и бесплатна психосоцијална 
поддршка со ангажирање на едно стручно лице. Стручното лице оваа услуга ќе 
ја дава двапати неделно на жртвите на семејно насилство и насилство врз 
жените во просториите на Здружение  „ЕХО‘‘ каде веќе се даваат услуги на 
бесплатна правна помош. За оваа услуга од Буџетот на Општина Штип ќе се 
обезбедат 108.000,00 денари. 
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Средствата потребни за реализирање на овие активноста во износ од 
138.000,00 денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Штип за 2020 
година. 

 
2.5. Зголемување на бројот на невакцинирани деца 
Општина Штип во соработка со патронажната служба при ПЗУ Здравствен 

дом „Панче Караѓозов‘‘ и ромските здравствен медијатор ќе организира акции  
за вакцинација на деца од ромска националност до 18 години Преку овие акции 
ќе се зголеми бројот на вакцинирани деца. За реализација на овие акции не се 
потребни финасиски средства од Буџетот на Општина Штип. 
 

III.  Детска заштита  
  

3.1. Активности  од областа на детската заштита 
 Програмата од областа на детска заштита со која континуирано се 

спроведуваат манифестациите: Априлијада, Ден без автомобили, Детската 
недела, одбележување на Велигден, Денот на планетата земја под мотото 
„Немаме резервна планета”, одбележување на „Недела на хигенизација‘‘ (8-15 
Април) како и организирање на различни предавања од областа на здравјето, 
спортски активности за младите и други активности. 

Овие активности Општина Штип ќе ги спроведува во соработка со 
основните и средните училишта, детски градинки, Црвен крст, Дом на млади-
Штип, Дом на култура „Ацо Шопов‘‘, НУУБ Гоце Делчев, МВР-Штип, Општински 
совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, Клиничка болница Штип, ЈЗУ 
Здравствен дом „д-р Панче Караѓозов”-Штип. 

Средствата потребни за реализирање на активностите од детската 
заштита  во износ од 80.000,00 денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на 
Општина Штип за 2020 година 

 
3.2. Инклузија на деца – Роми во јавните општински установи детски 

градинки 
Овој проект се спроведува од 2007 година во Општина Штип, односно во 

просториите на ОЈУДГ „Астибо’’.  Проектот беше финансиран од Министерство 
за труд и социјална политика, Ромскиот едукативен фонд и Општина Штип.  

Целта на овој проект е подобрување и поддршка на интеграцијата и 
намалување на запоставеноста на децата-Роми, преку зголемување на бројот на 
деца Роми кои се згрижени во јавните општински установи. Целната група на 
проектот се 20 деца од ромска националност на возраст од 3,8 до 5,7 години кои  
бесплатно ќе посетуваат градинка.  

Општина Штип за реализирање на оваа активност, бесплатен  целодневен 
престој за 20 деца ќе аплицира на проекти и програми до донатори, европски 
фондови за обезбедување на финансиски средства за реализација на истите. 

3.3. Зголемен број на деца Роми од општината кои успешно завршиле 
предшколско образование на возраст од 3 до 5 години 
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Од Буџетот на Министерство за локална самоуправа е обезбедена  
финансиска поддршка на општина Штип за реализирање на активности од 
Локални акциски планови за Роми. Согласно случениот договор Број 03-4068/4 
од 12.09.2019 година помеѓу Општина Штип и Министерство за локална е 
обезбедена финансиска поддршка од 180.860,5 денари за 12 деца Роми од 3 – 5 
години кои  бесплатно се вклучени во двете детски градинки во Општина Штип. 

 
3.4. Зголемување на бројот на запишани деца во предучилишно 

образование на децата Роми во Општина Штип 
Општина Штип по добиените податоци за корисниците на Гарантирана 

минимална помош од Ромската заедница во Општина Штип од страна на ЈУМ 
Центар за социјални работи Штип ќе се спроведат теренски активности преку 
информирање во Ромските населби на социјално загрозени семејства се со цел 
вклучување на децата во предучилишното образование. Со уписот на децата од 
ромска националност ќе се зголеми бројот на запишани ромски деца во 
предучилишното образование од социјално загрозените семејства во Општина 
Штип, со што ќе се надмине јазичната бариера, децата ќе се социјализираат,  и 
ќе се подготвени за вклучување во основното образование. 

 
3.5. Зголемување на бројот Ромски деца во основните и средните   

училишта  во Општина Штип  
Општина Штип во соработка со Ромски образовен медијатор и Ромски 

информативен центар по обезбедувањето на податоци од основните и средните 
училишта во Општина Штип за бројот на деца кои треба да бидат запишани во 
основно и средно  образование ќе се пристапи кон информирање на терен во 
Ромските населби за навремено запишување, се со цел зголемување на бројот 
на Ромските деца во основно и средно образование.  

Ваквите  активности ќе овозможат семејствата да се запознаат со правата 
и обврските за образовниот процес и бенифициите од него. Преку теренските 
активности учениците ќе се информираат за програмите за стипендирање на 
средношколци Роми. Со овие активности ќе се овозможи децата да се 
интегрираат со социјалниот живот.                                                                                                                                  
 

3.6. Бесплатен престој на деца на самохрани родители во детските 
градинки  
 За сите запишани деца во детските градинки кои потекнуваат од 
самохрани родители Општина Штип ќе обезбеди бесплатен престој во детските 
градинки. Средства потребни за реализација на оваа активност потребни се 
1.170.000,00 денари од Буџетот за 2020 година.  
 

3.7. Проект за адаптација и санација на ентериорно уредување на 
детска градинка „Пчелка‘‘ 

Општина Штип ќе аплицира по објавен јавен оглас од страна на 
Министерството за труд и социјална политика за финансирање на проекти за 
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изградба, доградба, адаптација и опремување на детските градинки/центри за 
ран детски развој  и други објекти  и  групи во други просторни услови  во 
општините и општините во Градот Скопје. Проектот со која општината ќе 
аплицира е за адаптација и санација на ентериорно уредување на детска 
градинка „Пчелка‘‘. Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на 
Министерството за труд и социјална политика. 

 
IV.  Социјална заштита на стари лица 
4.1. Поддршка на пензионерски клубови во учество на пензионерски  

спортски игри 
       Општина Штип ќе ги подржи пензионерски клубови кои ќе учествуваат на 
пензионерски спортски игри. За реализирање на вакви активности потребни се 
средства во износ од  50.000,00  денари. 
 

4.2. Одбележување на Недела за грижа на стари лица  
По повод Недела за грижа на стари лица во период од 18 од 24 Ноември,  

Општина Штип во соработка со Општинска организација Црвен крст Штип ќе 
организира низа активности и тоа ќе се организира мобилен лекарски пункт на 
кои ќе се мери притисок и гликемија како и бесплатна обука по прва помош за 
лица од трета доба. 
 

V. Социјална заштита на лица со посебни потреби 
 
5.1. Одбележување на 2 април Меѓународниот ден на лицата со 

аутизам 
По повод 2 Април Меѓународниот ден на лицата со аутизам, Општина 

Штип ќе организира пригодна програма од забавен карактер за децата од 
посебните паралелки при ООУ„Ванчо Прќе‘‘ со што ќе се анимираат децата.  

Средствата потребни за реализирање на активноста во износ од 5.000,00 
денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Штип за 2020 година. 

 
5.2. Одбележување на 3-ти декември, Меѓународниот ден на лицата 

со инвалидност 
  Со цел да се вклучи во одбележувањето на 3-ти декември меѓународниот 

ден на лицата со инвалидност, градоначалникот на Општина Штип 
традиционално ги посетува посебните паралелки во ООУ „Ванчо Прќе”, ДСУ 
„Искра” , Дневниот  центар за лица со интелектуална или телесна попреченост и 
Дневен центар за деца со  аутизам.  

На секоја од овие институции од Буџетот на Општина Штип за 2020 
година, ќе им се доделат играчки, дидактички материјали, школски прибор, 
ортопедски помагала, техничка стока или средства, согласно нивните потреби. 

Средствата потребни за реализирање на активноста во износ од 30.000,00 
денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Штип за 2020 година. 

5.3. Поддршка на активности на  здруженија на лица со попречености  
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Општина Штип ќе ги поддржи Здруженијата на граѓани кои ќе 
организираат спортски или културно забавни активности за лицата со 
попречености. 

За реализирање на вакви активности потребни се средства  во износ од 
20.000,00 денари и истите ќе бидат  обезбедени од Буџетот на Општина Штип за 
2020 година. 
 

5.4. Поддршка на здружението на граѓани „Порака” 
Општина Штип ќе го поддржи здружението на граѓани „Порака” во 

организацијата на спортски или културно забавни активности за лицата со 
попречености за одбележување на 3-ти декември. Средствата потребни за 
реализирање на активноста во износ од 6.000,00 денари ќе се обезбедат од 
Буџетот на Општина Штип. 

 
5.5. Одбележување на 15-ти октомври, меѓународниот ден на белиот 

стап 
Програмските активности на здружението за слепи лица од град Штип се 

поддржуваат со 10.000,00 денари од Буџетот на Општина Штип за 2020 година. 
 

5.6. Поддршка на Дневен центар за деца со аутизам 
За потребите на Дневниот центар Општина Штип ќе обезбеди трошоци за 

плата за едно лице од персоналот во Дневниот центар за деца со аутизам.  
Средствата потребни за реализирање на активноста во износ од 200.000,00 

денари се обезбедени од Буџетот на Општина Штип за 2020 година. 
 

5.7. Поддршка на Мал групен дом за деца без родители и родителска 
грижа  

Општина Штип ќе обезбеди трошоци за плата за две лица од персоналот 
во Малиот групен дом,   

Средствата потребни за реализирање на активноста во износ од 
432.000,00 денари се обезбедени од Буџетот на Општина Штип за 2020 година. 

 
5.8  Социјализација и активирање на младите со пречки во развојот 
Во чест на денот на пролетта и денот на екологијата – 22 Март, Општина 

Штип ќе распише ликовен конкурс за децата со пречки во развојот, од основните 
и средните училишта. 

Од пристигнатите ликовните творби - Тричлената комисија формирана од 
страна на општината ќе избере три најдобри творби од ученици од основно 
образование и три најдобри творби од ученици од средно образование.  
 На денот на пролетта ќе се организира изложба на дел од пристигнатите 
творби и на најдобрите творби (претходно избрани од комисијата) ќе им бидат 
доделени потврди за освоено место и пригодна награда. 
Средствата потребни за реализирање на активноста во износ од 10.000,00 
денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Штип за 2020 година. 
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5.9. Проект за поддршка на процесот на  инклузија во основните 
училишта  

Имено станува збор за активности кои се планирани од страна на 
Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците од Скопје и 
Детската Фондација Песталоци. Активностите ќе бидат во насока на креирање 
инклузивна средина која може да обезбеди и поддржи квалитетно образование 
за учениците со посебни образовни потреби. 

Во активностите ќе биде вклучена општината, основните училишта, 
сервисните служби кои постојат на локално ниво, како и учениците со посебни 
образовни потреби и нивните семејства.  

Преку проектот ќе бидат опфатени две основни  училишта во кои ќе се 
реализираат активностите кои ќе бидат насочени кон инклузија   на учениците со 
посебни образовни потреби. Општината ќе има директно учество, поддршка и 
планирање и креирање модел кој ќе ја поддржи инклузијата на локално ниво. 
 

5.10. Проект за подобрување на социјалните услуги-Министерство за 
труд и социјална политика  

Една од главните цели на проектот е развој и подобрување на квалитетот 
на социјалните услуги во локалните заедници, согласно потребите на граѓаните 
и зголемување на пристапот до социјалните услуги наменети за ранливите групи 
на граѓани, постарите лица, лицата со попреченост и други лица. Општина Штип 
во соработка со Црвен крст Штип ќе аплицираат  на објавениот повик  од страна 
на МТСП за следните социјални услуги - Дневен центар за стари лица над 60 
години и помош и грижа во домот. Финансирање  ќе биде од страна на 
Министерство за труд и социјална работа (грант Светска банка). 

 
VI.  Намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост 

 
6.1. Доделување на хуманитарна помош 
Општина Штип ќе додели хуманитарни пакети преку спонзорства и 

донации од: 
*облека 
*вода 
*постелнина 
*хигиенски пакети 
*прехранбени пакети 
*покуќнина 
на социјално ранливи категории и лица од руралните средини.  
 

6.2. Згрижување на бездомни лица 
Општина Штип бесплатно згрижува 11 бездомни лица во Св. Недела и за 

нивниот престој ги покрива трошоците за струја и обезбедува дрва. 
Од Буџетот на Општина Штип за 2020 година ќе бидат обезбедени 

средства во износ од 250.000,00 денари. 
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6.3. Одбележување на меѓународниот ден на Ромите 8 април 
Општина Штип ќе го одбележи меѓународниот ден на Ромите, 8 Април со 

што ќе се реализираат активности кои имаат за цел да се намали социјалната 
исклученост на овие граѓани. За одбележување на овој настан потребни се 
средства во износ од 60.000,00 денари. 
 

6.4. Пакетчиња за деца со посебни потреби 
Општина Штип преку спонзорства и донации од Бизнис секторот ќе бидат 

обезбеди околу 200 пакетчиња за децата со посебни потреби по повод нова 
година и Божиќните празници. 
 

6.5. Програма Општинско корисна работа–Проект „Социјални услуги 
по мерка на граѓаните‘‘ 

Програмата „Општинско-корисна работа‘‘ (ОКР) е дел од Оперативниот  
план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување. 
Општинско корисна работа нуди можност за социјално вклучување на потешко 
вработливите категории на пазарот на трудот преку обезбедување на социјални 
услуги според потребите на жителите на општината.  

Активностите од Програма Општинско корисна работа–Проект„Социјални 
услуги по мерка на граѓаните‘‘ за 2019 година ќе продолжат да се финансираат и 
во 2020 година и за истата изнесува 261.000 денари од кои 52.200 денари се од 
Општина Штип и 208.800 денари од УНДП.   

Општина Штип исто така во план е и во 2020 година да аплицира на  
истиот повик објавен од УНДП, и  за активностите во 2020 година потребни се 
средства во висина од 1.620.000,00 денари од кои 1.296.000,00 средства ќе 
бидат обезбедени од УНДП и 324.000,00 денари од Општина Штип. 
 

6.6. Програма Општинско корисна работа–Проект „Одговорна 
општина која се грижи за своите граѓани‘‘ 

Активностите од проектот во 2019 година ќе бидат финансирани и во 2020 
година и вкупниот буџет за истите изнесува 162.000 денари од УНДП-СДЦ. Исто 
така Општина Штип е во план да аплицира и во 2020 година на повик на 
програма Општинско корисна работа- Проект„Одговорна општина која се грижи 
за своите граѓани‘‘. 

За 2020 година за  овој проект потребни се средства во висина од 
600.000,00 денари и истите ќе бидат обезбедени од УНДП и СДЦ. 
 

6.7. Зголемување на бројот на корисници Роми на програмите и 
мерките за вработување од Центар за вработување во Општина Штип 

Општина Штип во соработка со Ромски информативен центар и Ромски 
невладини организации, по идентификуваните  активните баратели на работа од 
ромската заедница од Центарот за вработување Штип ќе се организираат 
средби на кои ќе бидат  информирани  за програмите и мерките за вработување, 
како и за тековните огласи за работа на Центар за вработување на Општина 
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Штип. Со ваквите активности ќе се зголеми број на корисници Роми на 
програмите и мерките за вработување од  Центарот  за вработување Штип. 

 
6.8. Оформување и дооформување на основното и средното 

образование на жените Ромки во Општина Штип 
Општина Штип ќе аплицира на проекти и програми до донатори, европски 

фондови за обезбедување на финансиски средства за реализација на проект за 
оформување и дооформување на основно и средно образование на жените 
Ромки во Општина Штип. 
 

6.9. Проект „Инклузија на децата што се надвор од училиштата во 
образовниот систем од социјално ранливи категории‘‘ 

Општина Штип е дел од проектот „Инклузија на децата што се надвор од 
училиштата во образовниот систем од социјално ранливи категории‘‘ кој е во 
соработка со Министерство за образование и наука (МОН), Македонски центар 
за граѓанско образование (МЦГО) и Детската фондација Песталоци. Преку овој 
проект ќе се обезбеди поддршка во остварување на приоритетот од 
„Стратегијата за образование на Република Македонија за 2018-2025‘‘ која се 
однесува на зголемување на опфатот на учениците  во основното образование. 

Преку проектот се предвидени неколку активности и тоа креирање на 
механизам за споделување податоци на национално и локално ниво за 
идентификација на децата на училишна возраст, изготвување на скратени 
наставни програми, изготвување на процедури за бесплатна нострификација за 
учениците од социјално ранливи категории, обуки за наставници и стручни 
соработници за инклузија на децата од социјално ранливи категории, кои се 
надвор од училиштето, обезбедување на поддршка за интеркултурно 
воннаставни активности со учениците, обезбедување на стипендии за упис во 
основно училиште на децата кои се надвор од училиштата и зајакнување на 
соработката со родителите што се надвор од училиштата. 

Преку проектот ќе бидат подржани деца кои се запишани во основните 
училишта и тоа во основното училиште „Ванчо Прќе‘‘, „Гоце Делчев‘‘ и „Димитар 
Влахов‘‘. 
 

6.10.  Мапирање на групи во социјален ризик 
Општината Штип преку референтите за работа со заедниците ќе ја 

продолжи активноста за обезбедување на лични документи за лицата кои 
живеат во нашата општина со цел овие лица да можат да ги остварат своите 
формални права.  

За реализација на активноста потребни се средства во износ од 50.000,00 
денари. 

 
6.11. Локален акциски план на Општина Штип во областа 

вработување, домување, образование, здравство и жената Ромка за период 
2017-2020 година 
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Советот на Општината Штип на седницата одржана  на 30 август 2017 
година го усвои Локалниот акционен план на Општина Штип во областа 
вработување, домување, образование, здравство и жената Ромка за период 
2017-2020 година; 

Средствата потребни за реализирање на активности во износ од 
600.000,00 денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Штип за 2020 
година. 

 
6.12. Субвенционирање на трошоци за комунални услуги за членовите 

на Здружението на слепи лица  
Општина Штип ќе ги субвенционира трошоците за потрошена вода за 

пиење и собирање на отпад на членовите на Здружението на слепи лица. 
Вкупниот износ на субвенцијата ќе изнесува 500,00 денари месечно за секој 
корисник-член на здружението и во него влегува покривање на трошоците за 
потрошена вода за пиење и трошоци за собирање  на отпад. 

Субвенционирањето ќе можат да го користат лицата-членови на 
здружението на слепи лица, врз основа на претходно доставената пријава на 
членовите која ќе биде доставена од страна на  здружението до Општина Штип. 

Средствата потребни за реализирање на активностите во износ од 
360.000,00 денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Штип за 2020 
година. 

 
6.13.  Програма за работно ангажирање „Јавни работи‘‘  
Општина Штип ќе аплицира по објавениот јавен повик до Единиците на 

локалната самоуправа и градот Скопје за Програмата за работно ангажирање –
Јавни работи, која ќе биде финансирана од Буџетот на Агенција за вработување 
на Република Северна Македонија. Преку програмата ќе бидат работно 
ангажирани евидентирани невработени лица со ниски квалификации во проекти 
од инфраструктурен карактер и заштита на животната средина. 

Преку програмата е предвидено финансиската поддршка за работно 
ангажираното лице по 400 денари дневно со вклучен данок на личен доход и  
осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на 
работа. Максималниот број на подржани лица по општини е 50 лица и истите ќе 
бидат работно ангажирани за период од најмногу 22 дена. Општината  ќе 
учествуваат со кофинансирање во износ од 20% од дневниот надоместок на 
ангажираното лице. 

Програмата ќе обезбеди социјална вклученост на потешко вработливите 
лица заради стекнување на одредени вештини и нивно вклучување на пазарот 
на труд, преку проекти од инфраструктура и заштита на животната средина на 
локално ниво. 

Средствата потребни за реализирање на програмата во износ од 45.000,00 
денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Штип за 2020 година. 
 

6.14. Одбележување на Неделата на борба против гладта 
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Општина Штип ќе се вклучи и ќе даде поддршка на кампањата која ќе 
биде по повод Неделата на борба против гладта, во организација на 
Црвениот крст Штип. 

Во рамките на кампањата ќе се организираат хуманитарни акции за 
обезбедување на донации на храна во соработка со стопанските комори, во 
соработка и поддршка на компании, со образовно-воспитните институции, 
здруженијата на граѓани, и  граѓани.  

Овие активности ќе се имплементираат во текот на Неделата од 16 до 22 
Октомври 2020 година. Преку овие активности ќе  се даде придонес во 
намалување на сиромаштијата и социјалната исклучениот на граѓаните. 
 

VII. Родова рамноправност 
 

7.1. Стратегија за родовата рамноправност на Општина Штип за период 
2019-2023 година. 
 Секторот за јавни служби, образование и локален економски развој во 
соработка Советот на Општина Штип, институции, здруженија на граѓани ја 
изработуваат Стратегијата за родова рамноправност на Општина Штип со цел 
подобрување на родовата рамноправност на територија на Општина Штип. 
Стратегијата ќе биде финансира од UNWOMEN. 
 

VIII. РЕАЛИЗИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ДРУГИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ 
(НЕПЛАНИРАНИ) АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ И МЕРКИ  

 
Општина Штип е подготвена да одговори со реализирање и поддршка на 

други и дополнителни (непланирани) активности, проекти и/или мерки кои би 
имале важно значење за локалната заедница во областа на детската, 
социјалната и здравствената заштита на подрачјето на општина Штип за 2020 
година. За таа цел се планираат 100.000,00 денари. 
 
Финансирање 

Активностите од областа на социјалната, детската и здравствената 
заштита утврдени со оваа Програмата ќе се финансира од средства од Буџетот 
на Општина Штип предвидена за 2020 година. 

Градоначалникот на Општина Штип го обезбедува спроведувањето на 
Програмата за социјална, детска и здравствена заштита, го следи 
реализирањето, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во 
врска со остварување на нејзините цели. 

За остварување на Програмата за социјална, детска и здравствена  
заштита во Општина Штип за 2020 година ќе бидат користени средствата од: 

- Буџетот на Општина Штип за 2020; 
- Буџетот на Министерство за труд и социјална политика на Република 

Северна Македонија; 
- УНДП; 
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- Претпријатија и трговски друштва;  
- Фондации и други правни и физички лица; 
- Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство  
- Други извори. 
За целосна имплементација на Програмата за социјална, детска и 

здравствена заштита на Општина Штип за 2020 година се потребни 5.082.200,00 
денари. 
 
 

Број 08-638/1 
30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател 

Јане Миланов, с. р. 
 
 
 29. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ 

НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО  
И КОРИСТЕЊЕТО НА СПОРТСКИТЕ САЛИ ПРИ ОСНОВНИТЕ  

И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА ШТИП И  
СОБРАНИТЕ СРЕДСТВА ОД ИЗВРШЕНАТА УПЛАТА НА  

ИМЕ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СПОРТСКИТЕ САЛИ  
ЗА 2019 ГОДИНА 

 
I 

 Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за начинот на 
издавањето и користењето на спортските сали при основните и средните 
училишта во Општина Штип и собраните средства од извршената уплата на име 
надоместок за користење на спортските сали за 2019 година. 
 

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

Број 09-639/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 
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  30. 
Врз основа на член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на 

Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09 и 04/11), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАЧИНОТ НА  

ИЗДАВАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА СПОРТСКИТЕ САЛИ ПРИ  
ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА ШТИП  

И СОБРАНИТЕ СРЕДСТВА ОД ИЗВРШЕНАТА УПЛАТА НА  
ИМЕ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СПОРТСКИТЕ САЛИ  

ЗА 2019 ГОДИНА 
 
I 

 Се усвојува Годишниот извештај за начинот на издавањето и користењето 
на спортските сали при основните и средните училишта во Општина Штип и 
собраните средства од извршената уплата на име надоместок за користење на 
спортските сали за 2019 година. 

II 
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Штип”. 
 
 

Број 08-639/1 
30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател 

Јане Миланов, с. р. 
 
 
31. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ  

НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА  
НА СРЕДСТВАТА СОБРАНИ ОД КОРИСТЕЊЕТО НА СПОРТСКАТА 

 САЛА ЗА 2019 ГОДИНА ВО СОУ „ЈАНЕ САНДАНСКИ”-ШТИП  
 
I 

 Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за наменската 
употреба на средствата собрани од користењето на спортската сала за 2019 
година во СОУ „Јане Сандански”-Штип. 
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II 
 Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Штип“. 
 
 

Број 09-640/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 
 32. 

Врз основа на член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на 
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09 и 04/11), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА  

НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА СОБРАНИ  
ОД КОРИСТЕЊЕТО НА СПОРТСКАТА САЛА ЗА 2019 ГОДИНА  

ВО СОУ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“-ШТИП 
 

I 
 Се усвојува Годишниот извештај за наменската употреба на средствата 
собрани од користењето на спортската сала за 2019 година во СОУ „Јане 
Сандански“-Штип. 

 
II 

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

Број 08-640/1 
30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател 

Јане Миланов, с. р. 
 
 
 33. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА  
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА 

СРЕДСТВАТА СОБРАНИ ОД КОРИСТЕЊЕТО НА СПОРТСКАТА  
САЛА ЗА 2019 ГОДИНА ВО ООУ „ТОШО АРСОВ”-ШТИП 

 
I 

 Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за наменската 
употреба на средствата собрани од користењето на спортската сала за 2019 
година во ООУ „Тошо Арсов”-Штип. 
 

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

Број 09-641/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 
 34. 

Врз основа на член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на 
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09 и 04/11), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА  

НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА СОБРАНИ  
ОД КОРИСТЕЊЕТО НА СПОРТСКАТА САЛА  

ЗА 2019 ГОДИНА ВО ООУ „ТОШО АРСОВ“-ШТИП 
 

I 
 

 Се усвојува Годишниот извештај за наменската употреба на средствата 
собрани од користењето на спортската сала за 2019 година во ООУ „Тошо 
Арсов“-Штип. 

 
II 
 

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Штип”. 
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Број 08-641/1 
30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател 

Јане Миланов, с. р. 
 

 
 35. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА  
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА  

СРЕДСТВАТА СОБРАНИ ОД КОРИСТЕЊЕТО НА СПОРТСКАТА  
САЛА ЗА 2019 ГОДИНА ВО ООУ „ВАНЧО ПРЌЕ”-ШТИП 

 
I 

 Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за наменската 
употреба на средствата собрани од користењето на спортската сала за 2019 
година во ООУ „Ванчо Прќе”-Штип. 
 

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

Број 09-642/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 36. 

Врз основа на член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на 
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09 и 04/11), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА  

НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА СОБРАНИ  
ОД КОРИСТЕЊЕТО НА СПОРТСКАТА САЛА  

ЗА 2019 ГОДИНА ВО ООУ „ВАНЧО ПРКЕ“-ШТИП 
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I 
 Се усвојува Годишниот извештај за наменската употреба на средствата 
собрани од користењето на спортската сала за 2019 година во ООУ „Ванчо 
Прке“-Штип. 

 
II 

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

 
 

Број 08-642/1 
30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател 

Јане Миланов, с. р. 
 
 
 37. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА  

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА  
СРЕДСТВАТА СОБРАНИ ОД КОРИСТЕЊЕТО НА СПОРТСКАТА 
САЛА ЗА 2019 ГОДИНА ВО ООУ „ДИМИТАР ВЛАХОВ”-ШТИП 

 
I 

 Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за наменската 
употреба на средствата собрани од користењето на спортската сала за 2019 
година во ООУ „Димитар Влахов”-Штип. 
 

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

Број 09-643/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 
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38. 
Врз основа на член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на 

Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 
30 јануари 2020 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА  

НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА СОБРАНИ  
ОД КОРИСТЕЊЕТО НА СПОРТСКАТА САЛА ЗА 2019 ГОДИНА  

ВО ООУ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“-ШТИП 
 

I 
 Се усвојува Годишниот извештај за наменската употреба на средствата 
собрани од користењето на спортската сала за 2019 година во ООУ „Димитар 
Влахов“-Штип. 

 
II 

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

 
Број 08-643/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател 

Јане Миланов, с. р. 
 
 
39. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА 

 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА  
СРЕДСТВАТА СОБРАНИ ОД КОРИСТЕЊЕТО НА СПОРТСКАТА САЛА  

ЗА 2019 ГОДИНА ВО ООУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП 
 
I 

 Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за наменската 
употреба на средствата собрани од користењето на спортската сала за 2019 
година во ООУ „Гоце Дечев”-Штип. 
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II 
 Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Штип“. 
 
 

Број 09-644/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 

40. 
Врз основа на член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на 

Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09 и 04/11), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА  

НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА СОБРАНИ  
ОД КОРИСТЕЊЕТО НА СПОРТСКАТА САЛА  

ЗА 2019 ГОДИНА ВО ООУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП 
 

I 
 Се усвојува Годишниот извештај за наменската употреба на средствата 
собрани од користењето на спортската сала за 2019 година во ООУ „Гоце 
Делчев“-Штип. 

 
II 

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

 
Број 08-644/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател 

Јане Миланов, с. р. 
 
 
41. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ  

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ШТИП 
ЗА ПЕРИОДОТ ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА 

 
I 

 Се објавува Заклучок за усвојување на Извештај за извршување на 
одлуките на Советот на Општина Штип за периодот октомври-декември 2019 
година. 
 

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

Број 09-645/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 
 42. 

Врз основа на член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на 
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 
30 јануари 2020 година, донесе  

 
З А К Л У Ч О К 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ  
НА ОДЛУКИТЕ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ШТИП 

ЗА ПЕРИОДОТ ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА 
 
I 

 Се усвојува Извештајот за извршување на одлуките на Советот на Општина 
Штип за периодот октомври-декември 2019 година. 
 

II 
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Штип“. 
 
 

Број 08-645/1 
30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател 

Јане Миланов, с. р. 
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 43. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ  
ЗА РАБОТАТА НА ЛОКАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ  

ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА  
ЗА 2019 ГОДИНА 

 
I 

 Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештај за работата на 
Локалната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција за 
2019 година. 
 

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

Број 09-646/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 
 44. 

Врз основа на член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на 
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 
30 јануари 2020 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА 

НА ЛОКАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ  
ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА  

ЗА 2019 ГОДИНА 
 
I 

 Се усвојува Извештајот за работата на Локалната комисија за борба 
против трговија со луѓе и илегална миграција за 2019 година. 
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II 
 Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Штип“. 
 
 

Број 08-646/1 
30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател 

Јане Миланов, с. р. 
 
 

45. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОУВАЊЕ НА  
ИНФОРМАЦИЈА ЗА РАБОТАТА НА ТЕРИТОРИЈАЛНА  

ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА-ОПШТИНА ШТИП  
ВО 2019 ГОДИНА 

 
I 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување на Информација за работата на 
Територијалната противпожарна единица-Општина Штип во 2019 година. 
 

II 
 

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

Број 09-647/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 
 46. 

Врз основа на член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на 
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 
30 јануари 2020 година, донесе  
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З А К Л У Ч О К 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈА ЗА РАБОТАТА  
НА ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА 

-ОПШТИНА ШТИП ВО 2019 ГОДИНА 
 
I 

 Се усвојува Информацијата за работата на Територијална противпожарна 
единица-Општина Штип во 2019 година. 
 

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

 
 
Број 08-647/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Јане Миланов, с. р. 
 
 

 47. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА ДАВАЊЕ  

ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ НА СТАТУТОТ  
НА ООУ „ТОШО АРСОВ”-ШТИП 

 
I 

 Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ 
„Тошо  Арсов“-Штип. 
 

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

Број 09-648/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 
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 48. 
Врз основа член 26 став 4 од Законот за основно образование („Службен 

весник на РСМ“ број 161/19) и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14)  Советот на Општина Штип на седницата одржана на 
одржана на 30 јануари 2020 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
ЗА ДАВАЊЕ ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ НА СТАТУТОТ  

НА ООУ „ТОШО АРСОВ”-ШТИП 
 
I 

 Се дава позитивно мислење на статутот од ООУ „Тошо Арсов”-Штип. 
 

II 
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Штип”. 
 
 

Број 08-648/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Јане Миланов, с. р. 

 
 
 49. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ  
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА ЗДРУЖЕНИЕ НА  

ИНВАЛИДСКИ ПЕНЗИОНЕРИ НА ОПШТИНА ШТИП 
 
I 
 

 Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Здружение 
на инвалидски пензионери на Општина Штип. 
 

II 
 

 Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Штип“. 
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Број 09-649/2 

31 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 

  
 

50. 
Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 

Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 
јануари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНВАЛИДСКИ ПЕНЗИОНЕРИ  

НА ОПШТИНА ШТИП  
 

Член 1 
Се одобруваат финансиски средства на Здружение на инвалидски 

пензионери на Општина Штип во висина до 30.000,00 денари. 
 

Член  2 
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на 

Општина Штип за 2020 година.  
 

Член  3 
Се задолжува субјектот од член 1 на оваа Одлука да поднесе извештај за 

одобрените финансиски средства. 
 

Член  4 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Штип”. 
 
 

Број 08-649/1 

30 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател 

Јане Миланов, с. р. 

 
 

51. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко 

планирање („Службен весник на РМ“ брoj 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 
90/17, 64/18 и 168/18) и член 51 став 3 од Статутот на Општина Штип (Службен 
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гласник на Општина Штип бр. 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), 
градоначалникот на Општина Штип, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА КОМИСИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ НА ОПШТИНА ШТИП 

 
 

1. Се разрешува Душко Стојанов од претседател на Комисијата за урбанизам 
на Општина Штип поради исполнување на услови за старосна пензија. 
 

2. За претседател на Комисијата за урбанизам на Општина Штип се именува 
Лидија Глигорова Јанкова, дипл. инж. архитект. 
 

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

 
 

Број 09-62/1 
8 јануари 2020 година 

Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 
 

 
 52. 

Врз основа на член 91 став 13, член 91 став 16 од Законот за средното 
образование („Службен весник на РМ“ број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 
82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 
42/2011, 51/2011, 06/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 
10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018) и  член 51 
став 3 од Статутот  на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 
01/2003, 18/2007, 11/2008, 07/2009, 16/2009, 04/2011 и 13/2014), градоначал-
никот на Општина Штип  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР  

НА СОУ ГИМНАЗИЈА „СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ“-ШТИП 
 

1. Од функцијата директор на СОУ Гимназија  „Славчо Стојменски“-Штип 
поради истек на мандат се разрешува Ристо Петковски, сметано од 
24.01.2020 година.  
 

2. Ристо Петковски има право во рок од 15 дена по престанувањето на 
мандатот, да се врати на работа во училиштето каде работел пред да биде 
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избран за директор за вршење на работи кои одговараат на неговиот вид 
и степен на стручна подготовка. 

 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник“ на Општина Штип. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Согласно  член 91 став 13 од Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 
81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 
06/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018) мандатот на директорот на 
јавно средно училиште трае 4 (четири години). 

Согласно член 91 став 16 од истиот закон директорот на општинското 
средно училиште се избира и разрешува од градоначалникот. 
 Согласно член 91-став 14 од Законот за средното образование на 
наставник, педагог или психолог кој е избран за директор на средно училишта 
му мирува работниот однос додека ги врши работите директор на средно 
училишта и има право во рок од 15 дена по престанувањето на мандатот, да се 
врати на работа во училиштето каде работел пред да биде избран за директор 
за вршење на работи кои одговараат на неговиот вид и степен на стручна 
подготовка. 
 Со решение на градоначалник на Општина Штип број 09-7333/7 од 
24.12.2015 година Ристо Петковски е избран за директор на СОУ Гимназија 
„Славчо Стојменски“ Штип. 
 Поради горе наведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение. 
  
Упатство за правно средство:  

Против ова решение незадоволната страна има право на жалба во рок од 
8 дена од приемот на решението, до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. 
 
 
 

  Општина Штип 
Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 
 

 
53. 
Врз основа на член 93-в  од Законот за средното образование („Службен 

весник на РМ“ број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 
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40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 
81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 
06/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018) и член 51 став 3 од Статутот на 
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/2003, 18/2007, 
11/2008, 07/2009, 16/2009, 04/2011 и 13/2014), градоначалникот на Општина 
Штип, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

 ДИРЕКТОР НА  СОУ ГИМНАЗИЈА „СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ“-ШТИП 
 

1. Тамер Јамаковски-вработен во СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип, 
се именува за вршител на должноста-директор на СОУ Гимназија „Славчо 
Стојменски“-Штип сметано од 24.01.2020 година. 
 

2. Вршителот на должноста директор ќе ги врши работите до именувањето 
на нов директор на училиштето, но не подолго од 6 месеци од денот на 
именувањето. 

 
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Штип“. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
  
Согласно  член 93-в од Законот за средното образование („Службен 

весник на РМ“ број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 
81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 
06/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018), градоначалникот именува 
вршител на должноста директор од редот на вработените во училиштето кој ги 
исполнува условите за директор. 
 По спроведување на постапката за избор на директор на училиштето не е 
избран директор,  поради што се одлучи како во диспозитивот на ова решение. 
 
Упатство за правно средство:  

Против ова решение незадоволната страна има право на жалба во рок од 
15 дена од приемот на решението, до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. 

 
 

  Општина Штип 
Градоначалник 

Благој Бочварски, с. р. 
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 54. 

По извршеното проверување со изворниот текст е утврдено дека во 
објавата на текстот на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите 
на државните службеници за 2020 година број 08-6920/1 од 26.12.2019 година 
објавена во „Службен гласник на Општина Штип“ број 13 од 27 декември 2019 
година, направено е техничка грешка поради што се дава 
 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА  

БОДОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ  
ЗА 2020 ГОДИНА 

 
 

 На крајот од Одлуката кај архивскиот број и датумот на донесување, 
наместо „26 декември 2020 година“ треба да стои „26 декември 2019 година“.  
 
 
 

Број 08-6920/4 

31 декември 2019 година 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 

Претседател  

Јане Миланов, с. р. 

 
 


