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205.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ
ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
I
Се објавува Одлуката за ослободување од плаќање надоместок за
уредување на градежно земјиште.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2388/2
18 мај 2020 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски, с. р.

206.
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 21 став 1 точка 25 и член 48 став 3
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 15 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТОК
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Член 1
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на
Република Северна Македонија со седиште на улица „Аминта Трети“ број 2 во
Скопје, СЕ ОСЛОБОДУВА во целост од плаќање надоместок за уредување на
градежно земјиште за доградба на Филтер станицата во Штип на КП број 258/3
за КО Штип-вон град.
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Член 2
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на
Република Северна Македонија ќе ги изведе на свој трошок сите комунални
приклучоци кои се составен дел од инфраструктурата на објектот.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2388/1
15 мај 2020 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов, с. р.

207.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ
ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА ШТИП
I
Се објавува Одлуката за општински линиски превоз на патници во
Општина Штип.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2389/2
18 мај 2020 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски, с. р.

208.
Врз основа на член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај
(„Службен весник на РМ“ број 68/04, 23/06, 127/06, 64/08, 114/09, 83/10, 140/10,
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152/10, 17/11, 53/11, 06/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14,
20/15, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18, 163/18 и
275/19), член 5 точка 5 од Законот за комунални дејности („Службен весник на
РМ“ број 95/12) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип
(„Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09,
04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 15 мај 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
ВО ОПШТИНА ШТИП
I. Општи одредби
Член 1
Со оваа Одлука се уредува општинскиот линиски превоз на патници во
Општина Штип, при што особено се уредува:
 единствена мрежа на линии,
 возен ред, начин на негово истакнување, одржување и менување,
начин на организирање на контролата на сообраќајот на автобусите и
линиите, како и евиденција за тоа,
 тарифен систем, систем на наплата и начин и контрола на наплата;
 локација на автобуските терминали, свртувалишта, стојалишта и постапка
за нивна измена,
 изградба, обележување, опремување, одржување и користење на
автобуските терминали, свртувалишта и стојалишта,
 критериуми за начинот и постапката за издавање и одземање на
дозволата за вршење на општински линиски превоз и распределувањето
на линиите на превозниците во општинскиот линиски превоз.
Член 2
Општинскиот линиски превоз на патници можат да го вршат превозници
кои ќе добијат лиценца за вршење на таков вид на превоз.
Член 3
Општинскиот линиски превоз на патници се врши врз основа на дозвола
за определена линија што ја издава Градоначалникот на Општина Штип и
регистриран возен ред за определена линија.
Превозникот кој има лиценца за вршење на општински линиски превоз на
патници може да отпочне со вршење на превоз откако ќе добие дозвола и ќе
регистрира возен ред за определена линија кај Градоначалникот на Општина
Штип.
Дозволата и возниот ред од став 2 на овој член се издаваат во рок на
важење од 5 години.
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За издадената дозвола за вршење на општински линиски превоз,
превозникот плаќа надоместок.
Член 4
За превозот на патници што се врши на релации меѓу населени места на
Oпштина Карбинци и Општина Штип од која истите произлегле, начинот и
условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на
патници ќе го утврдат со спогодба за заедничко организирање на овој вид на
превоз.
II. Мрежа на линии согласно на потребите на Општина Штип,
начинот на одржување и фреквенција на истите
Член 5
Број на линии, назив на траса на линија:
Број на
линија

Назив на
линијата

Итинерер



















ЛИНИЈА 1

БАБИ (кружна)

ЛИНИЈА 2





БАБИ – ДУЗЛАК 

– ЦЕНТАР





Баби – крстосница со ул.Партизанска и Крушевска Република
Баби – ул. „Лески“ – Пошта
Сењак – ул.„Анте Банина“ (пред зелена зграда)
Сењак – Кам маркет
Сењак – филе
Автобуска
ООУ.Ванчо Прке
Црвени кули
Трговски центар
Дом на култура
Автобуска
Бензинска„Макпетрол“
Сењак – филе
Сењак – Кам маркет
Сењак – ул.„Анте Банина“ – постојка
Баби – ул.„Лески“ – Маркет Кит-го
Баби – ул.„Лески“ (под зграда „Здравен дом“)
Баби – крстосница со ул.„Партизанска“ и „Крушевска Република“
Баби – ул. „Лески“ – Пошта
Дузлак – ул.„Драги Крупишки“
Сењак – Кам маркет
Градинка кај Туш - Ул.„Браќа Даневи“
Трговски центар (преку ул.„Стојан Рибата“)
Дом на култура
Автобуска
Бензинска„Макпетрол“
Сењак – филе
Сењак – Кам маркет
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ЛИНИЈА 4

ЛИНИЈА 5

ЛИНИЈА 6

ЛИНИЈА 7

Број 5

ДУЗЛАК
(кружна)

КРУЖНА ПРЕКУ
ПАЗАР
(четврток и
петок)
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Дузлак – ул.„Драги Крупишки“
Баби – наспроти ООУ.„Славејко Арсов„
Дузлак – ул.„Драги Крупишки“
Елкос
Трговски центар (преку ул.„Стојан Рибата“)
Дом на култура
Автобуска
Бензинска„Макпетрол“
Сењак – филе
Елкос (преку ул.Солидарност и Ул.Панче Караѓозов)






Дузлак – ул.„Драги Крупишки“
Дузлак – ул.„Драги Крупишки“
Баби – наспроти ООУ.„Славејко Арсов„
Сењак – ул.„Анте Банина“ (пред зелена зграда)






Сењак – Кам маркет
Градинка кај Туш - Ул.„Браќа Даневи“
Трговски центар (преку ул.„Стојан Рибата“)
ООУ.„Гоце Делчев“ (преку ул.„ Славчо Стојменски “)








Градски пазар
Сењак – филе
Сењак – Кам маркет
Сењак – ул.„Анте Банина“ – постојка
Баби – ул.„Лески“ – Маркет Кит-го
Дузлак – ул.„Драги Крупишки“






Црвулево – Блок

70










Радање – Блок
70







Црвулево
Аргулица
Козјак
Таринци
Караорман
Баби – ул.„Партизанска“
ЕМУЦ (преку обиколница - мост)
Над Македонија пат - Ул.Гоце Делчев
ООУ.Ванчо Прке
Црвени кули
Блок 70
Радање
Карбинци
Таринци
Караорман
Баби – ул.„Партизанска“
ЕМУЦ (преку обиколница - мост)
Над Македонија пат - Ул.Гоце Делчев
ООУ.Ванчо Прке
Црвени кули
Блок 70
Крупиште
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Крупиште –
Трговски центар

ЛИНИЈА 8

Три Чешми

ЛИНИЈА 9

Три Чешми –
Центар

ЛИНИЈА 10

Селце - Центар
Понеделник Петок

ЛИНИЈА 11

Лесковица –
Градски пазар
Петок

Број 5
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Долни Балван
Чардаклија
Балканска
Македонка
Железничка
ЕМУЦ
Над Македонија пат - Ул.Гоце Делчев
ООУ Ванчо Прке
Трговски центар
Сењак – Кам Маркет
Дузлак – ул.„Драги Крупишки“
Баби – наспроти ООУ.„Славејко Арсов„
Баби – ул.Партизанска
Пошта – 8ми Ноември
ЕМУЦ
Железничка
Кампус 4
Три Чешми
Кампус 4
Железничка
ЕМУЦ
Бензинска Макпетрол
Баби – ул.Партизанска
Баби – Пошта
Дузлак – ул.„Драги Крупишки“
Сењак – Кам Маркет
Три Чешми
Кампус 4
Железничка
ЕМУЦ
Над Македонија пат - Ул.Гоце Делчев
ООУ.Ванчо Прке
Трговски центар
Селце
Драгоево
Кампус 4
Железничка
ЕМУЦ
Над Македонија пат - Ул.Гоце Делчев
ООУ.Ванчо Прке
Трговски центар
Лесковица
Лакавица
Ново село – под Св.Спас

 Ванчо Прќе
 Постојка ООУ.Гоце Делчев (покрај „Здравен дом“ преку ул.
Славчо Стојменски)

Стр. 236

Број 5

18 мај 2020
 Градски Пазар (покрај „Здравен дом“ преку ул. Славчо
Стојменски)

Член 6
Превозниците, урбаните заедници и други правни лица можат да
иницираат отворање на нови линии што не се содржани во мрежата на линии,
продолжување или скратување на постојните линии. За отворање на нови,
продолжување, скратување и укинување на постојните линии одлучува Советот
на Општина Штип на предлог на Градоначалникот, ако се исполнети
неопходните сообраќајно технички и економски услови.
При иницирање за отворање на нови линии, општината води сметка
новите линии да не се поклопуваат со старите линии на другите превозници и да
имаат минимално временско растојание од 15 минути пред и 15 минути после
постојните линии.
Член 7
Линијата во општински линиски превоз на патници има свој број и назив.
Називот на линијата се означува со името на почетно-крајното стојалиште.
Бројот и називот на линијата се поставува на возилото, на автобуските
стојалишта и автобуските свртувалишта.
Бројот и називот на автобуската линија е испишан на бела основа со црни
печатни букви на македонски јазик со кирилско писмо.
Бројот и називот на автобуската линија се истакнуваат на предната и
десната бочна страна на автобусот.
Член 8
Општинскиот линиски превоз на патници се врши со возила со најмалку
(8+1) седишта кои ги исполнуваат техничките стандарди за вршење на превоз на
патници.
Член 9
Возилата со кои се врши општински линиски превоз можат да имаат
рекламни натписи.
Рекламните натписи на возилата може да се поставуваат само во
согласност со важечките прописи кои се однесуваат на начинот на кој се
поставуваат реклами.
Член 10
Возилата во внатрешноста треба да имаат натписи и ознаки за
информирање на патниците и тоа:
1. Бројот на регистрирани места за седење и стоење
2. Натпис и ознака „забрането пушење“
3. Натпис со содржина за седиштата кои првенствено се наменети за
инвалиди, мајки со мали деца и стари луѓе
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4. Одбележување на вратите за влез и излез на патниците
III. Возен ред, начинот на неговото истакнување, одржување и менување
Член 11
Возниот ред во согласност со мрежата на линии го изготвува превозникот,
а го регистрира Градоначалникот на Општина Штип.
Член 12
Возниот ред содржи: број и назив на линијата, почетно-крајни стојалишта,
времето на доаѓање и поаѓање на возилата од секое стојалиште и рок на
важење на возниот ред.
Член 13
Возниот ред се истакнува во возилото и на автобуските стојалишта.
Возниот ред во возилото го истакнува превозникот.
Возниот ред на автобуските стојалишта го истакнува Општина Штип.
Член 14
Качувањето и слегувањето на патници во општинскиот линиски превоз се
врши на автобуските стојалишта согласно со регистрираниот возен ред.
Член 15
Превозникот е должен линиите да ги одржува согласно регистрираниот
возен ред. При реализација на возниот ред на секоја линија превозникот е
должен да застанува само на автобуските стојалишта утврдени со него.
Член 16
Во текот на возењето според возниот ред, превозот на определена линија
може привремено да биде запрен поради прекинување на сообраќајот од виша
сила. Превозникот е должен за привремено запирање на линијата веднаш да го
извести Градоначалникот на Општина Штип.
Градоначалникот е должен веднаш да ја извести јавноста за
привременото запирање на превозот на патници
Превозникот доколку не е во можност редовно да ја одржува линијата,
должен е најмалку 7 дена пред откажување на одржување на линијата, да го
извести Градоначалникот на Општина Штип.
Член 17
При вршењето на општинскиот линиски превоз на патници превозникот е
должен во автобусот да има извод од лиценца, дозвола за линија и регистриран
возен ред за определена линија во оригинал.
IV. Тарифен систем и систем на наплата
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Член 18
Во општинскиот линиски превоз на патници се утврдува единствен
тарифен систем.
Член 19
Системот на наплата ќе се применува преку продажба на билети во
одредени продажни места и продажба на билети во возилото.
Цената на билетот купена во продажните места и во возилото е иста.
Член 20
За превозните услуги превозникот може да издава и претплатни билети
(дневни, тродневни, неделни, месечни и годишни).
Член 21
Ценовникот го донесува превозникот по претходна согласност на Советот
на Општината.
Член 21-а
Советот на Општината може да одлучи да врши субвенционирање на
цената на возниот билет за што ќе се донесе посебна одлука.
Член 22
Превозникот во општинскиот линиски превоз е должен на секој патник да
му издаде возен билет.
За користење на услугите за превозот, патникот е должен во возилото да
има поништен билет, претплатен билет или друга возна легитимација.
Патникот е должен на барање на службено лице во возилото да покаже
возен билет кој е поништен за време на користењето на услугата, исправен
претплатен билет или друга исправна возна легитимација.
Патникот кој нема исправен билет, претплатен билет или друга
легитимација, должен е да плати казнен билет.
Цената на казнениот билет изнесува петкратен износ од цената на
најдолгата релација на линијата каде е затечен патникот. Доколку патникот
одбие да плати казнен билет, должен е да се легитимира пред овластеното лице
за поведување на судска постапка за наплата на казнениот билет.
V. Локација, обележување и користење на автобуски терминали,
свртувалишта и стојалишта и постапка за нивна измена
Член 23
Автобуските стојалишта на подрачјето на Општина Штип ги определува
Советот на општината.
Член 24
Автобуските стојалишта во Општина Штип се поделени во три зони и тоа:
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1. Автобуски стојалишта во (1) прва екстра зона
Реден
ЛОКАЦИЈА
број
1
Ул. Маршал Тито
2
Ул. Маршал Тито
3

Ул. Крсте Мисирков

4

Ул. Васил Главинов
Ул. Генерал Михајло
Апостолски

5
6

Ул. Христијан Карпош

7

Ул. Сремски Фронт

8

Ул. Сремски Фронт

9

Ул.Борис Крајгер

10

Ул. Партизанска

11

Ул.Браќа Даневи

12

Ул.Сутјеска

ОПИС
Пред Трговски центар
Дом на култура
Пред детското игралиште во
Ново село
Пред ООУ „Ванчо Прке“
Помеѓу прва и втора кула
Блок 70, кај детското
игралиште
Кај кружен ток со ул. Сутјеска
и Сремски Фронт,
 една од десно гледано
во насока кон
периферија на градот во
близина на „тобако“,
 а другата од лева страна
гледано во насока кон
периферија на градот
(една наспроти друга).
Населба Сењак 2
 една од десна страна
гледано во насока кон
периферија на градот во
близина на берберски
салон „Ицо Брицо“,
 а другата од лева страна
гледано во насока кон
периферија на градот
наспроти „КАМ маркет“
 од двете страни на
коловозот во близина
на „Елкос“
 Од десна страна (пред
бензинска пумпа
„Макпетрол“) гледано во
правец кон ЕВН
 Наспроти Градинка кај
Туш
 Наспроти Градски пазар
од лева страна гледано
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Бул.Гоце Делчев

во правец кон ООУ Гоце
Делчев,
 Наспроти ООУ Гоце
Делчев од лева страна
гледано во правец кон
крстосница со ул.
Сутјеска и Радански пат.
 Од десна страна гледано
во правец кон излез на Штип
 во близина на
кафеана „Нецко“
 Кружен тек во
близина на бензинска
пумпа „Лук оил“
 Од десна страна гледано
во правец кон влез на
Штип
 После Кружен тек на
влез во Штип
 Пред СОУ Коле
Нехтенин

2. Автобуски стојалишта во (2) втора градска зона
Реден
број

ЛОКАЦИЈА

1

Ул. Анте Банина

2

Ул. Драги Крупишки

3

Ул. Лески

ОПИС
 Од десна страна гледано
во правец кон населба
Баби
 пред Зелените згради
Населба Дузлак
Населба Баби
 наспроти маркет „Китго“ од десна страна
гледано во правец од
нас. Сењак кон нас. Баби
 Наспроти Пошта од лева
страна во правец од нас.
Сењак кон нас. Баби
 Ул. Крушевска Република
наспроти ООУ „Славејко
Арсов“ од лева страна.
 Од лева страна после
првата уличка со згради
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4

Ул. Партизанска

5

Населба Македонка

6

Населба Балканска
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на ул. Лески (под
Здравен дом), гледано
во правец кон „Пошта“
 На потегот помеѓу
крстосниците со ул.
Партизанска и
Крушевска Република и
крстосницата со ул.
Партизанска и Лески, од
лева и десна страна
Од лева страна гледано во
правец кон излез на градот
Од лева страна гледано во
правец кон излез на градот

3. Автобуски стојалишта во (3) трета рурална зона
Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ЛОКАЦИЈА
Три Чешми
Чардаклија
Лакавица
Лесковица
Драгоево
Селце
Караорман
Долни Балван
Крупиште
Радање
Таринци
Козјак
Аргулица
Црвулево

Член 25
На предлог на Градоначалникот, Советот на Општина Штип одлучува за
отворање на нови, укинување или преместување на постојно aвтобуско
стојалиште, ако е тоа во интерес за подобра организација на превозот и
безбедноста на сообраќајот.
VI. Изградба, обележување, опремување,
одржување и користење на автобуските,
терминали, свртувалишта и стојалишта
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Член 26
Изградбата, обележувањето, опремувањето, одржувањето и начинот на
користење на стојалиштата во општинскиот линиски превоз на патници го врши
Општина Штип.
Член 27
Автобуските стојалишта се обележуваат со табла.
Таблата од став 1 на овој член содржи: натпис на автобуското стојалиште и
свртувалиште како и други натписи што служат за известување на патниците
(возен ред и сл.).
Таблата од став 1 на овој член се истакнува на видно место на самото
автобуско стојалиште.
Коловозната површина на автобуското стојалиште и свртувалиште,
наменета за застанување на автобусите, се обележува со стандардната ознака
БУС со жолта боја напишана со латинично писмо.
Член 28
Опремата на автобуските стојалишта под услови и во согласност на
Општина Штип може да се користи за реклама, пропаганда и известување.
Член 29
Опремувањето на стојалиштата го врши општината врз основа на
елаборат за поставување урбана опрема.
Член 30
Автобуските стојалишта и свртувалишта треба да имаат:
1. настрешница за заштита на патниците од атмосферски влијанија, изработена
од погоден материјал,
2. број и назив на линиите што поаѓаат, доаѓаат и поминуваат и
3. шематски приказ на мрежата на линии.
Автобуските стојалишта и свртувалишта можат да имаат:
1. урбана опрема,
2. рекламни паноа и
3. други содржини.
VII. Критериуми за начинот и постапката за издавање и
одземање на дозволата за вршење на општински
линиски превоз и распределување на линиите
на превозниците во општинскиот линиски превоз
Член 31
Лиценцата за вршење на општински линискиот превоз на патници на
територијата на Општината Штип ја издава градоначалникот на Општината
Штип.
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Лиценцата од став 1 на овој член има важност од 5 години.
Член 32
За добивање на лиценца за вршење на општински линиски превоз на
патниците, покрај другите услови за вршење на дејноста, превозникот треба да
ги исполнува следните услови:
 да е впишан во Централниот регистар со регистрирано седиште на
територијата на Република Северна Македонија и да има регистрирано
приоритетна дејност за општински линиски превоз;
 да има во сопственост, најмалку две возила (со најмалку 8 седишта не
сметајќи го седиштето на возачот) за превоз или да има договор за
финансиски лизинг, кои ги исполнуваат посебните техничкоексплоатациони услови за градскиот и приградскиот превоз;
 да има вработено во работен однос возачи во зависност од бројот на
моторните возила, минимум еден возач по моторно возило што ги
исполнува условите пропишани со прописите за безбедност на
сообраќајот на патиштата.
 управителот или од него овластеното лице одговорно за превоз да има
сертификат за професионална компетентност на лице одговорно за
превоз
 да има добар углед (да не е во сила правосилна пресуда за кривично дело
против имотот, стопанството или безбедноста во јавниот сообраќај).
Член 33
Градоначалникот на Општина Штип може да му ја одземе лиценцата за
општинскиот линиски превоз на превозникот ако утврди дека:
- превозникот повеќе не исполнува некои од условите од член 25 на оваа
одлука за добивање на лиценца,
- врши превоз спротивно на издадената лиценца,
- превозникот престане со вршење на дејноста во патниот сообраќај.
Член 34
Линија за општински линиски превоз од член 5 на оваа одлука се добива
по пат на јавен повик објавен од Градоначалникот на Општина Штип.
Градоначалникот може да ја објави секоја линија поединечно или да ги
групира линиите по нивната атрактивност.
На јавниот повик може да учествуваат правни лица кои претходно имаат
добиено лиценца за вршење на општински линиски превоз.
За спроведување на постапката за распределба на линиите од член 5 на
оваа одлука, градоначалникот ќе донесе посебен правилник.
Постапката за распределба на линии за општински линиски превоз ја
спроведува комисија формирана од градоначалникот.
Комисијата од став 5 на овој член има претседател и два члена и нивни
заменици.
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Член 35
По спроведената постапка од член 34 на оваа одлука, комисијата
доставува предлог листа до Градоначалникот на општина Штип.
Врз основа на одобрената листа од став 1 на овој член, Градоначалникот
на општина Штип донесува решение за избор на превозник кој ја добил
линијата.
Превозникот има право на жалбa до министерот за транспорт и врски.
Член 36
Доколку превозникот што добил дозвола за одредена линија не се
придржува на регистрираниот возен ред, редовно не ја одржува линијата,
качува и слегува патници надвор од автобуските стојалишта, согласно
регистрираниот возен ред, на истиот му се одзема дозволата за вршење на
превоз со решение на Градоначалникот на Општина Штип.
Превозникот има право на жалбa до министерот за транспорт и врски.
Жалбата не го одлага извршувањето на решението од став 1 на овој член.
Член 37
За користење на автобуските стојалиште на територијата на Општина
Штип се плаќа надоместок што го одредува Советот на Општина Штип со
посебна одлука.
VIII. Надзор
Член 38
Контролата на сообраќајот на автобусите и линиите ја врши превозникот
преку сопствената служба за контрола како и овластен инспектор за патен
сообраќај на Општина Штип.
Член 39
Инспекциски надзор над примената на одредбите на оваа Одлука врши
овластен инспектор за патен сообраќај на Општина Штип.
Член 40
Превозниците во општинскиот линиски превоз на патници, се должни на
овластениот инспектор за патен сообраќај на Општина Штип да му овозможат
вршење на инспекциски надзор, да му даваат потребни известувања и да му ја
остават на увид потребната техничка и друга документација.
IX. Казнени одредби
Член 41
За непочитување на оваа Одлука се применуваат казнените одредби
пропишани со Законот за превоз во патниот сообраќај.
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X. Преодни и завршни одредби
Член 42
Со влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за
линиски превоз на патници во Општина Штип („Службен гласник на Општина
Штип“ број 16/05 и 05/14).
Член 43
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2389/1
15 мај 2020 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов, с. р.

209.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТОК
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АВТОБУСКИТЕ СТОЈАЛИШТА НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ШТИП
I
Се објавува Одлуката за утврдување надоместок за користење на
автобуските стојалишта на територијата на Општина Штип.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2390/2
18 мај 2020 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски, с. р.
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210.
Врз основа на член 37 од Одлуката за општински линиски превоз на
патници во Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 05/20) и
член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на
Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на
Општина Штип на седницата одржана на 15 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
АВТОБУСКИТЕ СТОЈАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА ОПШТИНА ШТИП
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува надоместокот за користење на автобуски
стојалишта на територијата на Општина Штип.
Под поимот автобуски стојалишта, се подразбира простор одреден за
застанување на автобуси согласно со возниот ред и за безбедно влегување
односно излегување на патниците кој што воедно претставува уредена урбана и
означена површина – автобуско стојалиште.
Член 2
Секој превозник кој врши линиски превоз на патници во Општина Штип
врз основа на регистриран возен ред е должен да ги користат автобуските
стојалишта и за истите да плаќа надоместок утврден со оваа Одлука.
Надоместокот за користење на автобуските стојалишта се утврдува со
решение, а се пресметува за секое застанување на автобусите согласно
регистрираниот возен ред.
Надоместокот за користење на автобуските стојалишта се плаќа месечно
најдоцна до петтиот работен ден во тековниот месец.
Член 3
Висината на надоместокот за користење на автобуските стојалишта по
зони утврдени во член 24 од Одлуката за општински линиски превоз на патници
во Општината Штип изнесува:
 I (прва) зона - надоместок во висина од 3 денари по застанување
 II (втора) зона - надоместок во висина од 2 денари по застанување
 III (трета) зона - надомест во висина од 1 денар по застанување.
Член 4
Доколку превозникот кој врши линиски превоз на патници во Општина
Штип со регистриран возен ред и правните лица кој имаат или користат посебен
линиски превоз, со писмена изјава заверена на нотар се согласат финансиски да
учествуваат во реновирањето на автобуските стојалишта, сразмерно на
користењето на истите се ослободуваат од плаќање на надоместокот утврден со
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оваа одлука за временски период додека трае регистрираниот возен ред или
посебниот линиски превоз во траење од 5 години.
Член 5
Доколку корисникот на автобуски стојалишта не ја исполнува обврската за
плаќање надоместок од оваа Одлука, надоместокот ќе се наплати по присилен
пат во висина на вредноста за користењето на автобуските стојалишта од I зона
зголемена за 50%.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2390/1
15 мај 2020 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов, с. р.

211.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ПРИФАЌАЊЕ
НА ДОНАЦИЈА ОД ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА ДООЕЛ ШТИП
I
Се објавува Одлуката за прифаќање на донација од Ветеринарна станица
дооел Штип.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2391/2
18 мај 2020 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски, с. р.
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212.
Врз основа на член 21 став 1 точка 25 и член 48 став 3, а во врска со член
15 точка 2 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 15 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ДОНАЦИЈА
ОД ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА ДООЕЛ ШТИП
Член 1
Со оваа Одлука СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за прифаќање на донацијата од
ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. „Митко Соколов“ број
8 во Штип како донација од јавен интерес за заштита и превенција од ширење
на вирусот COVID-19.
Донацијата се состои од стоки во вредност од 64.700,00 (шеесет и четири
илјади и седумстотини) денари како мерка за заштита и превенција од ширење
на вирусот COVID-19.
Член 2
Општина Штип е должна да склучи договор за донација со ВЕТЕРИНАРНА
СТАНИЦА ДООЕЛ Штип во рок од осум (8) дена од денот на влегување во сила на
оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2391/1
15 мај 2020 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов, с. р.

213.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ПРИФАЌАЊЕ
НА ДОНАЦИЈА ОД МОДНА КОНФЕКЦИЈА
ЛИНЕА ПРИМА ДООЕЛ ШТИП
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I
Се објавува Одлуката за прифаќање на донација од Модна конфекција
Линеа прима дооел Штип.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2392/2
18 мај 2020 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски, с. р.

214.
Врз основа на член 21 став 1 точка 25 и член 48 став 3, а во врска со член
15 точка 2 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 15 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ДОНАЦИЈА ОД
МОДНА КОНФЕКЦИЈА „ЛИНЕА ПРИМА“ ДООЕЛ ШТИП
Член 1
Со оваа Одлука СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за прифаќање на донацијата од
Модна конфекција Линеа Прима ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. „Гоце Делчев“
број 34 во Штип како донација од јавен интерес за заштита и превенција од
ширење на вирусот COVID-19.
Донацијата се состои од три илјади (3.000) заштитни маски во вредност од
70.800,00 (седумдесет илјади и осумстотини) денари како мерка за заштита и
превенција од ширење на вирусот COVID-19.
Член 2
Општина Штип е должна да склучи договор за донација со Модна
конфекција Линеа Прима ДООЕЛ Штип во рок од осум (8) дена од денот на
влегување во сила на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.
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Број 08-2392/1
15 мај 2020 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов, с. р.

215.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ПРИФАЌАЊЕ
НА ДОНАЦИЈА ОД СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ
НА МАКЕДОНИЈА (СДСМ) СКОПЈЕ
I
Се објавува Одлуката за прифаќање на донација од Социјалдемократски
сојуз на Македонија (СДСМ) Скопје.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2393/2
18 мај 2020 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски, с. р.

216.
Врз основа на член 21 став 1 точка 25 и член 48 став 3, а во врска со член
15 точка 2 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 15 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ДОНАЦИЈА ОД
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
(СДСМ) СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа Одлука СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за прифаќање на донацијата од
политичката партија Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ) Скопје,
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со седиште на ул. „Павел Шатев“ број 8 во Скопје како донација од јавен интерес
за заштита и превенција од ширење на вирусот COVID-19.
Донацијата се состои од стоки во вредност од 55.000,00 (педесет и пет
илјади) денари како мерка за заштита и превенција од ширење на вирусот
COVID-19.
Член 2
Општина Штип е должна да склучи договор за донација со политичката
партија Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ) Скопје во рок од осум
(8) дена од денот на влегување во сила на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-2393/1
15 мај 2020 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов, с. р.

217.
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09,
16/09, 04/11 и 13/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА ДАВАЊЕ
ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ НА СТАТУТОТ
НА ООУ „ВАНЧО ПРКЕ”-ШТИП
I
Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ
„Ванчо Прке“-Штип.
II
Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Штип“.

Број 09-2394/2
18 мај 2020 година

Општина Штип
Градоначалник

Штип

Благој Бочварски, с. р.
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218.
Врз основа член 26 став 4 од Законот за основно образование („Службен
весник на РСМ“ број 161/19), член 46 и 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 15 мај 2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
ЗА ДАВАЊЕ ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ НА СТАТУТОТ
НА ООУ „ВАНЧО ПРКЕ”-ШТИП
I
Се дава позитивно мислење на статутот од ООУ „Ванчо Прке”-Штип.
II
Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип”.
Број 08-2394/1
15 мај 2020 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Јане Миланов, с. р.

