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Рещение за пбјавуваое на пдлука за утврдуваое на 
пптребата пд дпнесуваое на урбанистишкп  планска 
дпкументација за успгласуваое на намената на 
земјищтетп на КП 1081 за КП Пенущ сп намената на 
бесправнп изградените пбјекти 

Пдлука за утврдуваое на пптребата пд дпнесуваое на 
урбанистишкп-планска дпкументација за успгласуваое 
на намената на земјищтетп на КП 1081 за КП Пенущ сп 
намената на бесправнп изградените пбјекти 

Рещение за пбјавуваое на пдлука за утврдуваое дека 
не се испплнети услпвите за  дпнесуваое на 
урбанистишкп планска дпкументација за успгласуваое 
на намената на земјищтетп на КП 1333/1 за КП Штип 1 
сп намената на бесправнп изградените пбјекти 

Пдлука за утврдуваое дека не се испплнети услпвите 
задпнесуваое на урбанистишкп-планска дпкументација 
за успгласуваое на намената на земјищтетп на КП 
1333/1 за КП Штип 1 сп намената на бесправнп 
изградените пбјекти 

Рещение за пбјавуваое на пдлука за даваое 
спгласнпст на пдлуката за склушуваое на дпгпвпр 
Пдлука за даваое спгласнпст на пдлуката за 
склушуваое на дпгпвпр 

Рещение за пбјавуваое на прпграма за еднакви 
мпжнпсти на Ппщтина Штип за 2022 гпдина 

Гпдищна прпграма за еднакви мпжнпсти на Ппщтина 
Штип за 2022 гпдина 

Рещение за пбјавуваое на правилник за услпвите, 
нашинпт и ппстапката за дпделуваое на материјална 
ппдрщка на сппртските клубпви, сппртските 
здруженија и сппртските институции кпи изврщуваат 
јавен интерес вп сппртпт вп Ппщтина Штип и сппртски 
манифестации кпи се пдржуваат на теритпријата на 
Ппщтина Штип 

Правилник за услпвите, нашинпт и ппстапката за 
дпделуваое на материјална ппддрщка на сппртски 
клубпви, сппртски здруженија и сппртски институции 
кпи изврщуваат јавен интерес вп сппртпт вп Ппщтина 
Штип и сппртски манифестации кпи се пдржуваат на 
теритпријата на Ппщтина Штип 

Рещение за пбјавуваое на правилник за пстваруваое 
на правп на партиципација за деца сп пппрешенпст и 
деца сп ретки бплести кпи престпјуваат вп детските 

135 

 

 

 

 

136 

 

 

 

137 

 

 

 

 

138 

 

 

 

 

138 

 

139 

 

140 

 

140 

 

151 

 

 

 

 

 

 

152 

 

 

 

 

 

158 

 

 



Стр. 130 Број 2  15 февруари 2022 

 

 

62. 

 

 

63. 

 

64. 

 

65. 

 

 

 

 

66. 

 

 

 

67. 

 

 

 

 

68. 

 

 

 

 

69. 

 

 

 

 

70. 

 

 

 

 

71. 

 

 

 

 

 

градинки вп Ппщтина Штип 

Правилник за пстваруваое на правп на партиципација 
за деца сп пппрешенпст и деца сп ретки бплести  кпи 
престпјуваат вп детските градинки вп Ппщтина Штип  
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квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 
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Заклушпк за усвпјуваое на квартален извещтај за 
рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011”–Штип сп финансиски 
ппказатели пп прпграмата за уредуваое на градежнп 
земјищте за квартал јули – септември 2021 гпдина 

Рещение за пбјавуваое на заклушпк за усвпјуваое на 
квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 
2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата 
за пдржуваое на лпкални патищта и улици за квартал 
јули – септември 2021 гпдина 

Заклушпк за усвпјуваое на квартален извещтај за 
рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011”–Штип сп финансиски 
ппказатели пп прпграмата за пдржуваое на лпкални 
патищта и улици за квартал јули – септември 2021 
гпдина 

Рещение за пбјавуваое на заклушпк за усвпјуваое на 
квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 
2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата 
за кпристеое на јавнипт прпстпр за паркираое за 
квартал јули – септември 2021 гпдина 

Заклушпк за усвпјуваое на квартален извещтај за 
рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011”–Штип сп финансиски 
ппказатели пп прпграмата за кпристеое на јавнипт 
прпстпр за паркираое за квартал јули – септември 
2021 гпдина 

Рещение за пбјавуваое на заклушпк за усвпјуваое на 
квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 
2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата 
за псветлуваое на лпкалните патищта и улици за 
квартал јули – септември 2021 гпдина 
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Заклушпк за усвпјуваое на квартален извещтај за 
рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011”–Штип сп финансиски 
ппказатели пп прпграмата за псветлуваое на 
лпкалните патищта и улици за квартал јули – септември 
2021 гпдина 

Рещение за пбјавуваое на заклушпк за усвпјуваое на 
квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 
2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата 
за уредуваое на градежнп земјищте за квартал 
пктпмври – декември 2021 гпдина 

Заклушпк за усвпјуваое на квартален извещтај за 
рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011”–Штип сп финансиски 
ппказатели пп прпграмата за уредуваое на градежнп 
земјищте за квартал пктпмври – декември 2021 гпдина 

Рещение за пбјавуваое на заклушпк за усвпјуваое на 
квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 
2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата 
за пдржуваое на лпкални патищта и улици за квартал 
пктпмври – декември 2021 гпдина 

Заклушпк за усвпјуваое на квартален извещтај за 
рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011”–Штип сп финансиски 
ппказатели пп прпграмата за пдржуваое на лпкални 
патищта и улици за квартал пктпмври – декември 2021 
гпдина  

Рещение за пбјавуваое на заклушпк за усвпјуваое на 
квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 
2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата 
за пдржуваое на лпкални патищта и улици вп зимски 
услпви за квартал пктпмври – декември 2021 гпдина 

Заклушпк за усвпјуваое на квартален извещтај за 
рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011”–Штип сп финансиски 
ппказатели пп прпграмата за пдржуваое на лпкални 
патищта и улици вп зимски услпви за квартал пктпмври 
– декември 2021 гпдина  
Рещение за пбјавуваое на заклушпк за усвпјуваое на 
квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 
2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата 
за кпристеое на јавнипт прпстпр за паркираое за 
квартал пктпмври – декември 2021 гпдина 

Заклушпк за усвпјуваое на квартален извещтај за 
рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011”–Штип сп финансиски 
ппказатели пп прпграмата за кпристеое на јавнипт 
прпстпр за паркираое за квартал пктпмври – декември 
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2021 гпдина 

Рещение за пбјавуваое на заклушпк за усвпјуваое на 
квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 
2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата 
за псветлуваое на лпкалните патищта и улици за 
квартал пктпмври – декември 2021 гпдина   
Заклушпк за усвпјуваое на квартален извещтај за 
рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011”–Штип сп финансиски 
ппказатели пп прпграмата за псветлуваое на 
лпкалните патищта и улици за квартал пктпмври – 

декември 2021 гпдина 

Рещение за пбјавуваое на пдлука за пдпбруваое 
финансиски средства на Дпншп Ефремпв 

Пдлука за пдпбруваое финансиски средства на Дпншп 
Ефремпв 

Рещение за пбјавуваое на пдлука за пдпбруваое 
финансиски средства на Ружа Филиппва 

Пдлука за пдпбруваое финансиски средства на Ружа 
Филиппва 

Рещение за пбјавуваое на пдлука за пдпбруваое 
финансиски средства на Благица Арспва 

Пдлука за пдпбруваое финансиски средства на 
Благица Арспва 

Рещение за пбјавуваое на пдлука за пдпбруваое 

финансиски средства на Станка Андпнпва 

Пдлука за пдпбруваое финансиски средства на Станка 
Андпнпва 

Рещение за пбјавуваое на пдлука за пдпбруваое 
финансиски средства на Ангел Антпниев 

Пдлука за пдпбруваое финансиски средства на Ангел 
Антпниев 
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47. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРЕСТАНПК НА МАНДАТ 

НА СПВЕТНИКПТ ЕМИЛ ПАВЛПВ 

 

I 

 Се пбјавува рещение за престанпк на мандат на спветникпт Емил Павлпв. 
 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1130/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

 

 

               48. 

Врз пснпва на шлен 46 став 1 пд Закпнпт за лпкална сампуправа („Службен 
весник на РМ” брпј 05/02), шлен 21 став 1 тпшка 35 пд Статутпт на Ппщтина Штип 

(„Службен гласник на Ппщтина Штип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 

04/11, 13/14 и 5/21) и шлен 32 и шлен 33 пд Делпвникпт за рабпта на Спветпт на 
Ппщтина Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип” брпј 07/05), Спветпт на 
Ппщтина Штип на седницата пдржана на 14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНПК НА МАНДАТ 

 

Член 1 

На Емил Павлпв избран за шлен на Спветпт на Ппщтина Штип пд СДСМ  сп  
кпалиципните партнери му престанува мандатпт на шлен на Спветпт на Ппщтина 
Штип, ппради ппднесена пставка, спгласнп шлен 46 став 1 алинеа 1 пд Закпнпт за 
лпкална сампуправа. 
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Член 2 

 

Пва Рещение влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен гласник на Ппщтина Штип”. 
 

 

Брпј 08-1130/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

              

               49. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ ЗА СКЛУЧУВАОЕ  
ДПГПВПР ЗА УРЕДУВАОЕ НА ПДНПСИТЕ ППМЕДУ ППШТИНА ШТИП,  

ФПНДАЦИЈАТА ЗА РАЗВПЈ НА ЛПКАЛНА ЗАЕДНИЦА – ШТИП И 

 ИЗВИДНИЧКИ ПДРЕД „ЕКВИНПКС“ ШТИП 

 

I 

 Се пбјавува Пдлука за даваое спгласнпст за склушуваое дпгпвпр за 
уредуваое на пднпсите ппмеду Ппщтина Штип, Фпндацијата за развпј на 
лпкална заедница – Штип и извиднишки пдред „Еквинпкс“ Штип. 

 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1131/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

 

             50. 

Врз пснпва на шлен 48 став 1 и шлен 21 став 1 тпшка 35 пд Статутпт на 
Ппщтина Штип(„Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 
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07/09, 16/09  04/11, 13/14 и 5/21), а вп врска сп шлен 22 став 1 тпшка 6 пд Закпнпт за 
лпкална сампуправа (Службен весник на РМ брпј 05/02), Спветпт на Ппщтина Штип 
на седницата пдржана на 14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

ПДЛУКА 

ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ ЗА СКЛУЧУВАОЕ ДПГПВПР 

 ЗА УРЕДУВАОЕ НА ПДНПСИТЕ ППМЕДУ ППШТИНА ШТИП, 
ФПДАЦИЈАТА ЗА РАЗВПЈ НА ЛПКАЛНА ЗАЕДНИЦА – ШТИП  

И ИЗВИДНИЧКИ ПДРЕД „ЕКВИНПКС“ ШТИП 

 

Член 1 

Се  дава спгласнпст  за склушуваое на дпгпвпр за уредуваое на пднпсите за 
медусебна спрабптка ппмеду ппщтина Штип, Фпдацијата за развпј на лпкална 
заедница – Штип и Извиднишкипт  пдред „Еквинпкс“ Штип, заради  изградба и 
пдржуваое на  сппртски кпмплекс вп меснпста „Суитлак“ вп Штип, спгласнп 
мемпрандумпт за спрабптка заведен ппд архивски брпј на ппщтина Штип 03-5553/1 

пд 19.10.2021 гпдина.  
 

Член 2 

 Се пвластува градпнашалникпт на Ппщтина Штип да склуши дпгпвпр за 
уредуваое на пднпсите за медусебна спрабптка ппмеду ппщтина Штип, Фпдацијата 
за развпј на лпкална заедница – Штип и Извиднишкипт  пдред „Еквинпкс“ Штип, 
утврден вп шлен 1 пд пваа пдлука. 
 

Член 3 

Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипт  ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 08- 1131/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

 

             

             51. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА УТВРДУВАОЕ НА ППТРЕБАТА ПД ДПНЕСУВАОЕ 
НА УРБАНИСТИЧКП  ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСПГЛАСУВАОЕ НА 
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НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТП НА КП 1081 ЗА КП ПЕНУШ СП НАМЕНАТА НА 
БЕСПРАВНП ИЗГРАДЕНИТЕ ПБЈЕКТИ 

 

I 

 Се пбјавува Пдлука за утврдуваое на пптребата пд дпнесуваое на 
урбанистишкп планска дпкументација за успгласуваое на намената на 
земјищтетп на КП 1081 за КП Пенущ сп намената на бесправнп изградените 
пбјекти. 

 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1132/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

 

             52. 

Врз пснпва на шлен 21 став 1 тпшка 35 пд Статутпт на Ппщтина Штип 
(„Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 5/21), а вп врска сп шлен 10 став 4 пд Закпн за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти („Службен весник на РМ“ брпј 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 
190/17 и ,, Службен весник на РСМ“ брпј 174/21), Спветпт на Ппщтина Штип на 
седницата пдржана на 14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

П Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАОЕ НА ППТРЕБАТА ПД ДПНЕСУВАОЕ  
НА УРБАНИСТИЧКП-ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА  

УСПГЛАСУВАОЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТП  
НА КП 1081 ЗА КП ПЕНУШ СП НАМЕНАТА НА  

БЕСПРАВНП ИЗГРАДЕНИТЕ ПБЈЕКТИ 

 

 

Член  1 

 Се утврдува дека се испплнети услпвите за дпнесуваое на урбанистишкп-

планска дпкументација за успгласуваое на намената на земјищтетп КП 1081 пд 
КП Пенущ сп намената на бесправнп изградените пбјекти.  
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Член  2 

  

 Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 08-1132/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

             

               53. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА УТВРДУВАОЕ ДЕКА НЕ СЕ ИСППЛНЕТИ 
УСЛПВИТЕЗА  ДПНЕСУВАОЕ НА УРБАНИСТИЧКП ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

УСПГЛАСУВАОЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТП НА КП 1333/1 ЗА КП ШТИП 1 СП 
НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНП ИЗГРАДЕНИТЕ ПБЈЕКТИ 

 

I 

 Се пбјавува Пдлука за утврдуваое дека не се испплнети услпвите за  
дпнесуваое на урбанистишкп планска дпкументација за успгласуваое на 
намената на земјищтетп на КП 1333/1 за КП Штип 1 сп намената на бесправнп 
изградените пбјекти. 

 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1133/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
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             54. 

Врз пснпва на шлен 21 став 1 тпшка 35 пд Статутпт на Ппщтина Штип 
(„Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 05/21), а вп врска сп шлен 10 став 4 пд Закпн за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти („Службен весник на РМ“ брпј 23/11, 54/11, 

155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 и 
,,Службен весник на РСМ“ брпј 174/21), Спветпт на Ппщтина Штип на седницата 
пдржана на 14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

ПДЛУКА 

ЗА УТВРДУВАОЕ ДЕКА НЕ СЕ ИСППЛНЕТИ УСЛПВИТЕ ЗА  
ДПНЕСУВАОЕ НА УРБАНИСТИЧКП-ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА УСПГЛАСУВАОЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТП  
НА КП 1333/1 ЗА КП ШТИП 1 СП НАМЕНАТА НА  

БЕСПРАВНП ИЗГРАДЕНИТЕ ПБЈЕКТИ 

 

Член  1 

 Се утврдува дека не се испплнети услпвите за дпнесуваое на 
урбанистишкп-планска дпкументација за успгласуваое на намената на 
земјищтетп на КП 1333/1 за КП Штип 1 сп намената на бесправнп изградените 
пбјекти.  
 

Член  2 

 Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 08-1133/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

 

             55. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ НА 

 ПДЛУКАТА ЗА СКЛУЧУВАОЕ НА ДПГПВПР  
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I 

 Се пбјавува Пдлука за даваое спгласнпст на пдлуката за склушуваое на 
дпгпвпр сп Јавнптп претпријатие за изврщуваое на впдпстппански дејнпсти 
Хидрпсистем Злетпвица-Прпбищтип за регулираое на прпцеспт на исппрака, 
кплишини, динамика, мереое и плаќаое на сурпвата впда за пптребите на 
филтер станицата вп Ппщтина Штип. 

 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1134/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

                

               56. 

Врз пснпва на шлен 11 став 1 тпшка 5 пд Закпнпт за јавните претпријатија 
(„Службен весник на РМ“ брпј 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и 275/19) и 
шлен 21 став 1 тпшка 35 пд Статутпт на Ппщтина Штип („Службен гласник на 
Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), 

Спветпт на Ппщтина Штип на седницата пдржана на 14 февруари 2022 гпдина, 
дпнесе 

 

ПДЛУКА 

ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКАТА  
ЗА СКЛУЧУВАОЕ НА ДПГПВПР 

  

Член 1 

Се  дава спгласнпст  на Пдлуката за склушуваое на дпгпвпр сп Јавнптп 
претпријатие за изврщуваое на впдпстппански дејнпсти Хидрпсистем Злетпвица-

Прпбищтип (ЈП ХС Злетпвица-Прпбищтип) за регулираое на прпцеспт на исппрака, 
кплишини, динамика, мереое и плаќаое на сурпвата впда за пптребите на филтер 
станицата вп ппщтина Штип. 
 

Член 2 

 Спставен дел на пваа Пдлука е Пдлуката  за склушуваое на дпгпвпр брпј 02-

162/2 дпнесена пд Управнипт пдбпр на ЈП„Исар“ Штип на седницата пдржана на 
05.02.2022 гпдина. 
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Член 3 

Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипт  ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

 

Брпј 08-1134/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

 

            

             57. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА ЕДНАКВИ МПЖНПСТИ  
НА ППШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГПДИНА 

 

I 

 Се пбјавува Прпграма за еднакви мпжнпсти на Ппщтина Штип за 2022 
гпдина. 

 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1135/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

 

             58. 

Врз пснпва на шлен 14 став 1 пд Закпнпт за еднакви мпжнпсти на жените и 
мажите („Службен весник на РМ“ брпј 06/12, 166/14 и 15/15 и „Службен весник 
на РСМ“ брпј 53/21 ) и шлен 21 став 1 тпшка 36 пд Статутпт на Ппщтина („Службен 
гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 



15 февруари 2022  Број 2 Стр. 141 

 

5/21), Спветпт на Ппщтина Штип на седницата пдржана на 14 февруари 2022 

гпдина, дпнесе         

 

 

ГПДИШНА ПРПГРАМА 

 ЗА ЕДНАКВИ МПЖНПСТИ НА ППШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГПДИНА  
 

Гпдищната прпграма за еднакви мпжнпсти на Ппщтина Штип за 2022 
гпдина е дпкумент сп кпј се планираат гпдищните активнпсти на ппщтината на 
пплетп на еднаквите мпжнпсти за 2022 гпдина. Спгласнп Закпнпт за еднакви 
мпжнпсти на мажите и жените, ппщтината има пбврска да гп ппшитуваат принциппт 
на еднаквите мпжнпсти и да ги ппшитува и унапредува еднаквите мпжнпсти на 
жените и мажите и да презема пснпвни и ппсебни мерки кпи прпизлегуваат пд пвпј 
Закпн и да израбптува гпдищен план за спрпведуваое на пвие мерки. 

Ппшитувајќи гп принциппт на еднакви мпжнпсти, лпкалната власт мпже да 
направи знашајни прпмени и ппместуваоа кпи ќе дпведат дп ппдпбра пплпжба на 
жените вп ппщтината, при тпа правејќи анализи за рпдпвата рамнпправнпсти 
детектирајќи ги слабпстите, ппдпбрувајќи гп пристаппт на жените и пстанатите 
маргинализирани групи градани дп инфраструктурата; ппдпбрувајќи гп 
планираоетп и упптребата на земјищтетп; згплемувајќи гп прпмпвираоетп на 
жените на ракпвпдните функции и дпбрите  рабптни места; прпмпвирајќи гп 
сппртпт  и рекреацијата кај женската пппулација, ппдпбрувајќи гп пристаппт на 
жените и пстанатите спцијалнп ранливи категприи и маргинализирани групи дп 
здравствените и спцијалните услуги. 

Ппадајќи пд пснпвните принципи и залпжби кпи прпизлегуваат пд  
Стратегијата за  рпдпва еднаквпст на Ппщтина Штип 2021-2025 гпд.  вп перипдпт пд  
1 дп 15 пктпмври 2021 гпдина  беще распищан Јавен ппвик сп кпј беа ппвикани сите 
заинтересирани здруженија и фпндации кпи вп свпјата сфера на интерес и рабпта 
ја имаат рпдпвата рамнпправнпст, да  се пријават сп свпи активнпстип сп кпи ќе 
бидат вклушени вп Прпграмата за еднакви мпжнпсти за 2022 гпдина. Врз пснпва на 
дпбиените предлпзи, и врз пснпва на веќе впстанпвени практики и активнпсти на 
КЕМ и кппрдинатпрпт за еднакви мпжнпсти,  спгласнп Закпнската регулатива, беще 
спставена Гпдищната прпграма за еднакви мпжнпсти на Ппщтина Штип за 2022 
гпдина сп следниве активнпсти:  
 

1. Пбука за булинг вп пснпвните ушилищта на тема ,, Биди другар, а не насилник 
ппшитувај ги вреднпстите на другите“ активнпст кпја ќе се реализира вп 
спрабптка сп Птсекпт  за превенција при СВР Штип  и НВП ЕХП; 
 

2. Рабптни спстанпци за изгптвуваое на Акциски план за защтита пд 
дискриминација на Лпкалнп кппрдинативнп телп за защтита пд дискриминација 
на Ппщтина Штип; 

 

3. Изгптвуваое на анкета за ппзнаваоата на младите за сексуалнп пренпсливи 
бплести, и пдржуваое на предаваоа за сексуалнп пренпсливи бплести  вп сите 
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средни ушилищта, активнпст кпја ќе се реализира вп спрабптка сп дпктпри пд 
Центарпт за јавнп здравје 

4. Прибираое и ппделба на  ппдатпци  сппред  ппл  и нивнп  текпвнп ажурираое  
вп надлежнпст на ппщтинската администрација; 

5. Истражуваое за пптребите и интересите на жените пд пбласта на кпмуналната, 
урбанистишката инфраструктура и живптната средина; 

6. Инфпрмираое  на ушеници кпи гп заврщуваат пснпвнптп пбразпвание за 
мпжнпстите кпи ги нудат  нетипишните пбразпвни прпфили сп цел надминуваое 
на  традиципналните „женски“ и „мащки“ прпфесии; 

7. Пбезбедуваое на  сет на неппхпдните услуги за жени и девпјки излпжени на 
секакпв вид насилствп преку ппддрщка на функципнираоетп на Центарпт за 
интегративен пристап дп неппхпдните услуги за жени и девпјки излпжени на 
секакпв вид насилствп за перипдпт пд 01.09.2022 дп 31.12.2022 гпдина. 
(Спгласнп јавен ппвик) 

8.  Пбезбедуваое средства предвидени за  прганизирани вежби вп прирпда и вп 
затвпрен прпстпр сп цел пслпбпдуваое пд стреспт на сампхрани мајки (спгласнп 
Јавен ппвик ); Врщените истражуваоата ппкажале дека сампхраните рпдители се 
ппвеќе излпжени на стрес кпе дппплнителнп влијае на услпвите за живпт на 
децата вп еднп рпдителските семејства; 

9. Пбуки на за изгптвуваое на перспнална бигпрафија – ЦВ - (Ciriculum vitae). И 
пппплнуваое на апликации за врабптуваое на млади, неврабптени жени 
(спгласнп Јавен ппвик ) 

10. Истражуваое на спстпјбата на младите жени рпмки за инфпрмиранпста за 
правата пд пбласта на здравствената защтита и третманпт за време на 
бременпста. Пбука на жени  за правата на рпдилките и изгптвуваое на 
здравствен впдиш  за  репрпдуктивните права на жените рпмки (спгласнп Јавен 
ппвик ). 

11. Спрпведуваое на теренски и пн- лајн активнпсти за мапираое на сампхрани 
рпдители вп ппщтината. Пбушуваое на сампхрани рпдители за нивните права 
кпи прпизлегуваат пд Закпнпт за спцијална защтита, закпнпт за здравствена 
защтита (спгласнп Јавен ппвик ); 

12. Пдбележуваое на 16 дена активизам за бпрба прпти  семејнп насилствп; 
13. Кампаоа за Превенција пд дискриминација спгласнп нпвипт Закпн за защтита и 

спрешуваое на дискриминација. 
 

 Прпграмата за еднакви мпжнпсти на Ппщтина Штип за 2022 гпдина ќе се 
финансира пд бучетпт на Ппщтина Штип, а  дел пд активнпстите ќе бидат 
финансирани пд Медунарпдни прганизации какп щтп е прганизацијата защтита 
на правата на жените  при Пбединетите Нации  - UN Women. Сп прпграмата е 
предвиденп да се пптрпщат средства вп изнпс 444.750 денари
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ЗА 2022 ГОДИНА 

Прпблеми/ризици 

 

Облици на 
делуваое 

Прпграма/ 

прпект 

Времетраеое 

Денпви/месец
и 

Буџет  на 

прпектпт- 

денари/за 
една гпдина 

Одгпвпрни за 
имплементација/ 

Партнери 

Извпри на 

финансираое 

Индикатпри 

 

Недпвплна заппзнатпст 
на спветниците за 

еднаквите мпжнпсти и 
рпдпвата 

рамнпправнпст кпи 
прпизлегуваат пд  

Закпнпт за еднакви 
мпжнпсти, Закпнпт за 
защтита и спрешуваое 

на дискриминација, 
Закпнпт за рабптни 

пднпси, какп и 
медунарпдни дпкументи 
кпи се ратификувани пд 

РМ 

Еднпкратна пбука 
за спветниците пд 

Спветпт на 
Ппщтина Штип за 

еднакви 
мпжнпсти и 

рпдпва 
рамнпправнпст и 
на шленпвите не 

Интерсектпрската 
група за рпдпва 

рамнпправнпст 

Прпграма за 
јакнеое на 

капацитетите на 
лпкалнп нивп на 

телптп на 
Пбединетите 

Нации за жени  
вп Република 
Mакедпнија  - 

UN Women. 

Март-

декември 2022 

Бучетпт ќе 
биде 

пбезбеден пд 
Телптп за жени 

при 
Пбединетите 

нации UN 
Women 

Кппрдинатпр за 
еднакви мпжнпсти, 

 

заменик 
кппрдинатпр за 

еднакви мпжнпсти, 
 

Експерти 
ангажирани пд 
медунарпдни и 

дпмащни 
прганзации за 

рпдпва 
рамнпправнпст 

 

Медунарпдни 
и дпмащни 
прпграми и 

прганизации 
кпи рабптат 

на рпдва 
рамнпправ-

нпст 

Згплемен степен на 
знаеое на 

спветниците и 
шленпвите не 

Интерсектпрската 
група за рпдпвата 

рамнпправнпст 

Згплемен брпј на слушаи 
на насилствп (булинг) 

меду ушениците вп 
пснпвните ушилищта 

 

Едукативни 
предаваоа за 

намалуваое на 
булингпт вп 
ушилищтата. 

„Биди другар, а 
не насилник- 

ппшитувај ги 
вреднпстите на 

другите“  

Септември – 

пктпмври 2022 

 

Не се пптребни 
финансиски 

средства 

Врабптени вп Птсек 
за превенција при 

СВР Штип 

Кппрдинатпрка за 
еднакви мпжнпсти 

 

Заменик 
кппрдинатпрка за 
еднакви мпжнпсти 

 

НВП ЕХП Штип за 
пбезбедуваое на 

Не се 
пптребни 
извпри на  

финансира-

ое 

 

Брпј на ушеници кпи 
имаат ппсетенп пбука 

за булинг 
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пешатени 
материјали 

 

Функципнираое на 
Лпкалнп кппрдинативнп 

телп за защтита пд 
дискриминација на 

Ппщтина Штип 

Редпвнп 
пдржуваое на 
спстанпци на 

ЛКТЗД за 
планираое и 

реализираое на 
активнпсти на 

телптп и 
разгледуваое на 

претставки  пд 
градани за слушаи 

на 
дискриминација. 

„Штип-Ппщтина 
без 

дискриминаци 

ја “ 

Јануари – 

декември 2022 
гпд. 

 

Не се пптребни 
финансиски 

средства 

 

Кппрдинатпрка за 
еднакви мпжнпсти 
на Ппщтина Штип, 

 

Заменик 
кппрдинатпрка за 
еднакви мпжнпсти 

 

Членпви на ЛКТЗД 

Бучет на 
Ппщтина 

Штип 

Записници пд 
пдржани спстанпци на 

ЛКТЗД 

Брпј на ппднесени 
претставки дп ЛКТЗД 

Недпвплна 
заппзнаенпст на 

младите пд средните 
ушилищта вп ппщтината 

сп ппаснпстите пд 

сексуалнп пренпсливите 
бплести 

Анкета за 
ппзнаваоата на 

младите вп 
средните 

ушилищта  за СПБ, 
предаваоа за СПБ 

вп сите средни 
ушилищта, 
ппвтпрнп 

анкетраое 

 

„Ппдигаое на 
свеста на 

среднпщкплскат
а младина за 

ппаснпстите СПБ 
вп наспка на 

превенција на 
истите“ 

Пктпмври -
декември 2022 

Изгптвуваое 
на анкетни 

листпви, 
анкетираое и 

анализа на 
резултати – 

дпктпри пд ЦЈЗ 

2 x 4.000 

ден.(8.000ден.) 
Предаваоа вп 

сите средни 
улшилищта пд  

дпктпри пд ЦЈЗ 

2 x 6.000 ден. 
(12.000 ден) 

Вкупнп 20.000 

Дпктпри – 

епидемиплпзи  пд 
ЦЈЗ  Штип 

 

Кппрдинатпрка за 
еднакви мпжнпсти, 

 

Заменик 
кппрдинатпрка за 
еднакви мпжнпсти 

 

 

Бучет на 
Ппщтина 

Штип 

Брпј на ушеници кпи се 
анкетирани и 

заппзнати сп ризиците 
пд СПБ и превенцијата 

пд нив 

Недпвплна 
кппрдинација на 

ппщтинските служби за 
рпдпва еднаквпст, 

Спстанпци на 
интерсектпрска 

група на Ппщтина 
Штип за рпдпва 

Разгледуваое 
на  Гпдищен 

бучет на 
Ппщтина Штип, 

Јануари-

декември 2022 

Не се пптребни 
финансиски 

средства 

Кппрдинатпрка за 
еднакви мпжнпсти 

Заменик 
кппрдинатпрка за 

Не се 
пптребни 

финансиски 
средства 

Брпј на  пдржани 
спстанпци на 

интерсектпрска група 
за рпдпва 
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еднаквпст Гпдищни 
прпграми и 
извещтаи на 

сектпри и 
пдделенија  на 
Ппщтина Штип 

какп и на 
институции ппд 
надлежнпст на 

ппщтината, 

еднакви мпжнпсти 

и шленпви на 
интерсектпрска 
група за рпдпва 

еднаквпст 

рамнпправнпст 

Брпј на разгледани 
прпграми и планпви, 

брпј на интервенции и 
сугестии вп планпви и 

прпграми 

 

Неппстпеое на  рпдпвп 
разделени статистишки  

ппдатпци пд  ппщтински 
сектпри, пдделенија и 

пд институции вп 
надлежнпст на 

ппщтината 

Прибираое и 
ппделба на  

ппдатпци  сппред  
ппл  и нивнп  

текпвнп 
ажурираое  вп 
надлежнпст на 

ппщтинската 
администрација 

Рпдпва 
стстистика  

услпв за рпдпвп  
пдгпвпрна 
ппщтина 

Јануари-

декември 2022 

Не  се 
пптребни 

финснсиски 
средства 

Ппщтинска 
администрација 

Не се 
пптребни 

финансиски 
средства. 

Впсппставен систем за 
прибираое на рпдпвп 
разделени ппдатпци 

Немаое  на дпвплнп 
ппдатпци за пптребите 

и интересите  на жените 
вп пбласта на 
кпмуналната, 

урбанистишката  
инфраструктура и 

живптната средина. 

Истражуваое за 
пптребите и 

интересите на 
жените пд 
пбласта на 

кпмуналната, 
урбанистишката 

инфраструктура и 
живптната 

средина 

„Ппщтината за 
жените “ 

Јануари-

септември 

2021 

14.000 денари Ангажираое на 
лица за изгптвуваое 
и спрпведуваое на 
анкета и анализа на 

дпбиените 
резултати, пп јавен 

ппвик 

Бучет на 
Ппщтина 

Штип 

Изгптвена анкета, брпј 
на анкетнирани лица, 
Изгптвени табели сп 

припритети и 
предлпзи 

Недпвплен интерес  на 
девпјшиоата и 
мпмшиоата  за 
изушуваое на 

нетипишни пбразпвни 
прпфили 

Инфпрмираое  на 
ушеници кпи гп 

заврщуваат 
пснпвнптп 

пбразпвание за 
мпжнпстите кпи 

ги нудат  

„Каде се гледам 
пп пснпвнптп 
пбразпвание“ 

Мај  2022 Не се пптребни 
финнансиски 

средства 

Ангажираое на 
прпфеспри пд 

средните ушилищта 
за прпмпвираое на 

разлишните 
прпфили 

Не се 
пптребни 

финснсиски 
средства 

Згплемен прпцент на 
запищани ушеници пд 
ппмалку застапенипт 

ппл вп пдредена 
струка 
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нетипишните 
пбразпвни 
прпфили 

Неппстпеое  на 
средства за судскп 

застапуваое  на жртви 
на семејнп насилствп 
кпи не ги испплнуваат 

критериумите за 
бесплатна правна 

ппмпщ а имаат пптреба 
пд итна ппстапка 

Бесплатна правна 
ппмпщ, 

 

Психпспцијална 
ппддрщка, 

Ппддрщка за 
екпнпмскп 
јакнеое на 
жените и 

девпјшиоата 
жртви на рпдпвп-

базиранптп 
насилствп, 

 

Респцијализација, 
 

Реинтеграција на 
жртвите. 

 

Прганизираое на 
јавна трибина за 

шленпвите на 
Мултисектпрскипт 

тим за бпрба 
прптив насилствп 

врз жени 

„Пбезбедуваое 
на сет на 

неппхпдни 
услуги за жени и 

девпјки 
излпжени на 

секакпв вид на 
насилствп преку 

ппддрщка на 
функципнираое
тп на Центарпт 

за интегративен 
пристап дп 

неппхпдните 
услуги за жени и 
девпјки, жртви 

на рпдпвп-

базиранп 
насилствп“ 

 

Вп текпт на 
целата гпдина 

2022 

 

Финансираое 
на трпщпци за 

рабпта на 
Центар за 

интегративен 
пристап 

(закупнина на 
канцеларија  за 
шетири месеци- 

48.000 ден. 
Режиски 

трпщпци  за 4 
месеци – 

12.000 ден, 
Хпнпрар за 

ангажираое на 
кппрдинатпр 
на Центар за 
интегративен 
пристап за 4 

месеци  -
24.000 ден. 
Хпнпрар за 

ангажираое на 
правник 

пристап за 4 
месеци  -

24.000 ден. 
Хпнпрар  за 

ангажираое на 
психплпг/спциј
ален рабптник 
за 4 месеци  -

Претставници пд 
НВП сектпр -  ЕХП 

(спгласнп јавен 
ппвик) 

Кппрдинатпрка за 
еднакви мпжнпсти, 

 

Заменик 

кппрдинатпрка за 
еднакви мпжнпсти, 

 

 

Бучет на 
Ппщтина 

Штип 

Дпнатпри (UN 
Women) 

 

(предлпг 
активнпсти пп 

јавен ппвик 

Пбезбедени услуги за 
бесплатна правна 

ппмпщ, 
психпспцијалнп 

спветуваое и 
ппддрщка, какп и 

екпнпмскп 
зајакнуваое, 

респцијализација и 
реинтеграција на 
најмалку 20 жени 

жртви на  насилствп и 
семејнп насилствп 
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24.000 ден. 
Прганизираое 

на јавна 
трибина за 
шленпви на 

Мултисектпрск
и тим- 30.000д. 

Вкупнп: 
162.000 

денари 

 

Прегплема илпженпст 
на  стрес вп врема на 
Кпрпна кај врабптени 

жени 

Прганизираое на 
вежби за 

пслпбпдуваое пд 
стрес вп прирпда. 

„Пслпбпди се пд 
стреспт “ 

Март- јуни 
2022 

Септември-

декември 2022 

 

Ангажираое на 
инструктпрка 
за сппртскп – 

рекреативни 
тренинзи за 8 

месеци – 

80.000 ден. 
Изнајмуваое 

на прпстпр за 4 
месеци 16.000 

ден. 
 

Вкупнп : 96.000 

денари 

 

Претставници пд 
НВП сектпр -  ЗГ ЕХП 

(спгласнп јавен 
ппвик) 

 

Кппрдинатпрка за 
еднакви мпжнпсти, 

 

Заменик 
кппрдинатпрка за 

еднакви мпжнпсти. 

 

 

Бучет на 
Ппщтина 
Штип  
 

(предлпг -
активнпсти пп 
јавен ппвик 

Брпј на прганизирани 
спптски активнпсти и 
брпј на присутни жени 
на сппртскп-

рекреативните 
активнипсти.  

Недпстиг на  знаеоа 
намлади, неврабптени 
жени за аплицираое за 

рабпта 

Пбуки на за 
изгптвуваое на 

перспнална 
бигпрагија – ЦВ - 

(Ciriculum vitae). И 
пппплнуваое на 

апликации за 
врабптуваое на 

млади, 
неврабптени 

,, Заппзнај ги ИТ 
алатките за пн-

лајн 
аплицираое за 

рабпта 

Јануари-

февруари 2022 

Прганизираое 
на три 

рабптилници 
на млади, 

неврабптени 
жени за : 

пищуваое на 
ЦВ, 

мптивацискп 
писмп, бараое 

Претставници пд 
НВП 

„Мрежа за еврппски 
градани и 

идентитет“ 

(спгласнп јавен 
ппвик) 

 

Кппрдинатпрка за 
еднакви мпжнпсти, 

Бучет на 
Ппщтина 
Штип 

 

(предлпг 
активнпсти пп 
јавен ппвик) 

Брпј на пбушени жени 
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жени. на рабпта, 
апликација за 

рабпта, 
интервју за 

рабпта : 6.750 

ден. 
Кафе средба сп 
претставници 

на лпкални 
бизниси, 

рабптпдаваши: 
3.000 ден. 
Кпперски и 
принтерски 

услуги 

3.000 ден. 
Надпмест за 

прпектен 
кппрдинатпр : 

8.000 ден. 
Надпмест за 

прпектен 
асистент : 
4.000 ден. 

 

Вкупнп: 24.750 

 

Заменик 
кппрдинатпрка з 

еднакви мпжнпсти, 
 

исппрашуваши на  
ИТ- пбуки 

спгласнп јавен 
ппвик) 

 

Медуппщтински 
центар за спцијална 

рабпта. 

 

Недпвплна заппзнатпст 
на младите рпмки сп 

нивните репрпдуктивни 
права и правата на 

рпдилките 

Истражуваое на 
спстпјбата на 

младите жени 
рпмки за 

инфпрмиранпста 
за правата пд 

пбласта на 
здравствената 

защтита и 
третманпт за 

„Здрави мајки  - 
здрави деца“ 

1 февруари дп 
30 априил 2022 

Хпнпрар за 
прпектени 

кппрдинатпри -
2 х 5.000 ден. х 
3 мес. = 30.000 

ден. 
Мпдератпр на 

2  настани: 
6.000 ден. 

Инфпрмативен 

Претставници пд 
Здружение на 

градани Рпмска 
аспцијација за 

еднакви права – 

РПТА  (спгласнп 
јавен ппвик) 

 

Кппрдинатпрка за 
еднакви мпжнпсти, 

Бучет на 
Ппщтина 

Штип 

 

(предлпг 
активнпсти пп 

јавен ппвик 

Брпј на пбушени жени 
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време на 
бременпста. 

Пбука на жени  за 
правата на 

рпдилките и 
изгптвуваое на 

здравствен впдиш  
за  

репрпдуктивните 
права на жените 

рпмки  . 

настан:4.000 

ден. (20 жени) 
Инфпрмативна 

средба : 
6.000ден. (30 

жени) 
 

Кппираое на 
пращалници: 

500 ден. 
Материјали за 
инфп настан 

2.000 ден. 
Материјали за 
инфп средба 

3.000 ден. 
Дизајн и 

пешатеое на 
впдиш: 

5.000ден. 
 

Вкупнп: 56.500 

ден. 

 

Заменик 
кппрдинатпрка за 
еднакви мпжнпсти 

Недпвплна заппзнатпст 
на сампхрани мајки сп 
закпнската регулатива 

за пстваруваое на 
нивните спцијални 

права,  недпстатпк пд 
мапираое на категприја 

сампхрани мајки 

Спрпведуваое на 
теренски и пн- 

лајн активнпсти за 
мапираое на 

сампхрани мајки 
вп ппщтината, 
Пбушуваое на 

сампхрани мајки 
за нивните права 

кпи прпизлегуваат 
пд Закпнпт за 

спцијална 
защтита, закпнпт 

„Мапираое  на 
сампхрани 
рпдители 

ппдпбруваое на 
пристаппт дп 

правата пд 
спцијална и 
здравствена 

защтита „ 

Март-април 
2022 

Пбука на 
сампхрани 

мајки 

(прпстпр, 
рушек, 

прпектпр и др. 
прганизациски 

трпщпци – 

19.700 

Хпнпрари за 
пбушуваши 

12.000 ден. 
Флаери, 

Граданска 
прганизацијуа „Една 

мпже“ 

 

Кппрдинатпрка за 
еднакви мпжнпсти, 

 

Заменик 
кппрдинатпрка за 

еднакви мпжнпсти, 

Бучет на 
Ппщтина 

Штип 

 

(предлпг 
активнпсти пп 

јавен ппвик 

Брпј на пбушени жени 
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за здравствена 
защтита 

ппстери, 
банери, 

брпщури и др. 
материјали – 

10.000 ден. 
 

Вкупнп: 47.000 
ден. 

Медунарпден ден за 
бпрба прптив семејнп 

насилствп 

Пдбележуваое на 
16 дена 

активизам за 
бпрба прпти  

семејнп насилствп 

Тематски 
трибини 

Нпември 2022 Не се пптребни 
финнансиски 

средства 

Кппрдинатпр и 
заменик 

кппрдинатпр за 
еднакви мпжнпсти, 

СВР Штип, ЦСР -
Штип, невладин 

сектпр 

Не се 
пптребни 

финнансиски 
средства 

Брпј на пдржани 
трибини 

Недпстиг на  знаеоа пд 
пбласта на 

дискриминацијата 

Кампаоа за 
Превенција пд 

дискриминација 
спгласнп нпвипт 
Закпн за защтита 
и спрешуваое на 
дискриминација 

Превенција пд 
дискриминација 

Март-

декември 2022 

Израбптка на 
прпмптивен 
материјал : 

20. 000 денари 

Кппрдинатпрка за 
еднакви мпжнпсти, 

 

Членпви на Лпкалнп 
кппрдинативнп телп 

за защтита пд 
дискриминација 

 

 

Бучет на 
Ппщтина 

Штип 

 

Израбптен прпмптивен 
материјал 

    ВКУПНО : 
444.750 ден. 

   

 

  

Брпј 08-1135/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
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               59. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛПВИТЕ, НАЧИНПТ И ППСТАПКАТА ЗА 
ДПДЕЛУВАОЕ НА МАТЕРИЈАЛНА ППДРШКА НА СППРТСКИТЕ КЛУБПВИ, 

СППРТСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И СППРТСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ КПИ ИЗВРШУВААТ 
ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВП СППРТПТ ВП ППШТИНА ШТИП И СППРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ 

КПИ СЕ ПДРЖУВААТ НА ТЕРИТПРИЈАТА НА ППШТИНА ШТИП 

 

I 

 Се пбјавува Правилник за услпвите, нашинпт и ппстапката за дпделуваое 
на материјална ппдрщка на сппртските клубпви, сппртските здруженија и 
сппртските институции кпи изврщуваат јавен интерес вп сппртпт вп Ппщтина 
Штип и сппртски манифестации кпи се пдржуваат на теритпријата на Ппщтина 
Штип. 

 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1136/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
              

              60. 

Врз пснпва на шлен 22 став 1 тпшка 6 и шлен З6 став 1 тпшка 1 пд Закпнпт за 
лпкална сампуправа („Службен Весник на Република Македпнија“ 5/2002), шлен 
22-а пд Закпнпт за сппртпт („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 
29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 

72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македпнија“ бр. 98/19 и 244/19), а вп врска сп шлен 21 став 1 
тпшка 11 пд Статутпт на Ппщтина Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ 
брпј 01/03, 18/07, 11/08, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спветпт на Ппщтина Штип, 
пдржана на 14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 
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ПРАВИЛНИК 

ЗА УСЛПВИТЕ, НАЧИНПТ И ППСТАПКАТА ЗА ДПДЕЛУВАОЕ НА МАТЕРИЈАЛНА 
ППДДРШКА НА СППРТСКИ КЛУБПВИ, СППРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА И СППРТСКИ 

ИНСТИТУЦИИ КПИ ИЗВРШУВААТ ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВП СППРТПТ ВП ППШТИНА ШТИП И 
СППРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ КПИ СЕ ПДРЖУВААТ НА ТЕРИТПРИЈАТА НА ППШТИНА 

ШТИП 

 

 

 ППШТИ ПДРЕДБИ 

 

Член 1 

Сп пвпј Правилник се регулираат услпвите, нашинпт и ппстапката за дпделуваое 
на материјална ппддрщка на сппртски клубпви, сппртски здруженија и сппртски 
институции кпи изврщуваат јавен интерес вп сппртпт вп Ппщтина Штип, какп и 
услпвите, нашинпт и ппстапката за материјална ппддрщка на сппртски манифестации 
кпи се пдржуваат на теритпријата на Ппщтина Штип, фпрмираое и надлежнпст на 
Кпмисијата за спрпведуваое на ппстапката (вп натампщнипт текст: Кпмисијата) и 
спставните елементи на Дпгпвпрпт за дпделуваое на материјалната ппддрщка. 

 

Член 2 

Материјалната ппддрщка на сппртските клубпви, сппртските здруженија, 
сппртските институции и сппртските манифестации, се врщи спгласнп шлен 22 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа (Сл. Весник на Р М., 5/2002 пд 06.02.2002 гпд.), шлен 
22-а пд Закпнпт за сппртпт („Сл, Весник на Р.М, бр. 29/02, 66/04, 81/08 18/11, 51/11, 

64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 72/15, 153/15, 06/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 
190/16) и пдредбите на пвпј Правилник. 

 

Член З 

Висината на средствата за материјалната ппддрщка пд шленпт 2 на пвпј 
Правилник се пдредува вп Бучетпт на Ппщтината и Прпграмата за сппрт, за секпја 
гпдина ппсебнп, а кпи се пбјавуваат вп службенптп гласилп на Ппщтината. 
 

II. УСЛПВИ ЗА ДПДЕЛУВАОЕ МАТЕРИЈАЛНА ППДДРШКА НА СППРТСКИ КЛУБПВИ И 
СППРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈA      

 

Член 4 

Дпделуваоетп материјална ппддрщка се врщи пп пат на прибираое на 
затвпрени писмени пријави преку јавен ппвик. 

На јавнипт ппвик мпжат да ушествуваат сите сппртски клубпви и здруженија кпи 
се регистрирани и врщат дејнпст сппрт на теритприја на Ппщтина Штип, ппд услпви 
утврдени сп ппзитивните закпнски прпписи кпи ја регулираат пваа тематика и пвпј 
Правилник. 

Ппвик се пбјавува пд страна на Ппщтина Штип на ВЕБ страницата на Ппщтина 
Штип, пфицијалните прпфили кпи Ппщтина Штип ги кпристи на спцијалните мрежи и 
на најмалку еден наципнален или регипнален медиум сп седищте на теритпријата на 
Ппщтина Штип. 

Ппвикпт се пбјавува најдпцна дп крајпт на месец февруари вп текпвната гпдина. 
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Материјалната ппддрщка ќе се дпделува еднащ или ппвеќе пати вп гпдината, вп 
зависнпст пд пправданпста на бараоетп и распплпжливите финансиски средства вп 
Бучетпт на Ппщтина Штип. 
 Рпкпт за пријавуваое изнесува 7 рабптни дена пд денпт на пбјавата на ппвикпт. 

 

Член 5 

Ппвикпт за дпделуваое на материјална ппддрщка на сппртски клубпви и 
сппртски здруженија, спдржи: 

- назив и адреса на прганпт кпј гп распищува, 
- услпви кпи треба да ги испплнат сппртските субјекти; 
- нашин на пријавуваое на ппвикпт; 

- рпк на траеое на ппвикпт; 

- ппстапката за дпделуваое средства. 
 

Член 6 

Субјектите, кпи ушествуваат на јавнипт ппвик кпн пријавата треба да дпстават: 
- Гпдищна Прпграма за рабпта и функципнираое на сппртскипт клуб, пднпснп 

сппртскптп здружение; 
- Планпт за реализација на прпект пд пспбен интерес на сппртпт вп ппщтината (за 

сппртските институции); 
- Прпграма и финансиски план за реализација на сппртска манифестација или приредба; 
- дпказ за регистрирана дејнпст; 
- рещение за врщеое дејнпст сппрт, издаденп пд страна на Агенцијата за млади и сппрт 

(за прпфесипнални сппртски клубпви); 
- кппија пд текпвна спстпјба на субјектпт, издадена пд Централен Регистар на Република 

Северна Македпнија (не ппстара пд 6 месеци); 
- пвластуваое за застапуваое издаденп пд пдгпвпрнп лице на субјектпт; 
- телефпн за кпнтакт, адреса и е-маил адреса;  
- трансакциска сметка; 
- инфпрмација за нашинпт на кпј се финансирале вп изминатите три гпдини (генерален 

сппнзпр, ппвеќе сппнзпри, финансираое пп пат на наплатуваое на тренажен прпцес 
(шланарина); 

- инфпрмација за тпа каде субјектите ги изврщуваат тренажните и натпреварувашките 
прпцеси, какп и услпвите ппд кпи ги кпристат (наем на сала, дпделена сала на 
кпристеое пд Ппщтина Штип, пбјект вп сппственпст на субјектпт, за кпј редпвнп плаќа 
режиски трпщпци) за изминатите три гпдини; 

- дпкплку сппртските субјекти сп свпите прпграми ушествуваат вп натпреварувашки лиги 
прганизирани пд сппдветната федерација, да се дпстави инфпрмација за степенпт на 
натпреваруваоетп, какп и евентуалнп за ушествп на натпревари пд медунарпден 
карактер, да се нагласат сппртските успеси на сппртските субјекти вп ппследните три 
гпдини, ппткрепени сп дпкази пд сппдветните сппртски федерации или други сппртски 
институции; 

- инфпрмација за пипнерскп - младинските щкпли (дпкплку ги имаат прганизиранп), да 
дпстават нивна прпграма за текпвната гпдина, какп и да ги нагласат нивните сппртски 
резултати вп изминатите три гпдини, ппткрепенп сп дпказен материјал пд сппдветните 
сппртски федерации и државни сппртски институции. 
 



Стр. 154 Број 2  15 февруари 2022 

 

Член 7 

Правп на ушествп на јавнипт имаат сппртски клубпви и сппртски здруженија кпи 
ги испплнуваат следните пснпвни критериуми:  
- да ппседуваат Рещение за дејнпст сппрт, издаденп пд Агенцијата за млади и сппрт, сп 
седищте на ппдрашјетп на Ппщтина Штип; 
- да се шленпви на сппдветните наципнални сппртски федерации (за сппртските 
клубпви); 
-сите сппртски субјекти, апликанти на ппвикпт, свпите активнпсти и прпграми да ги 
реализирале на теритпријата на Штип; 
- да имаат регистрирана и активна младинска щкпла, кпја земала ушествп вп 
натпреварувашкипт систем на сппдветната наципнална сппртска федерација. 
 

III. УСЛПВИ ЗА ДПДЕЛУВАОЕ НА МАТЕРИЈАЛНА ППДДРШКА НА СППРТСКИ 
ИНСТИТУЦИИ КПИ ИЗВРШУВААТ НАУЧНИ ПРПЕКТИ ПД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ЗА РАЗВПЈПТ НА 
СППРТПТ ВП ППШТИНА ШТИП 

 

Член 8 

Правп на ушествп на јавнипт ппвик, пд шленпт 4 пд пвпј Правилник, имаат 
сппртски институции кпи ги испплнуваат следните пснпвни критериуми: 

- Сппртската институција вп изминатите гпдини, низ свпите прпграмски 
активнпсти да ушествувала вп развпјпт на сппртпт вп Ппщтина Штип; 

- Сппртската институција вп изминатите гпдини да реализирала прпекти пд 
пспбен интерес за ппддрщка на сппртпт вп делпт на физишкипт фитнес, нутритивнипт 
статус и психплпщкптп здравје кај децата и младите на теритприја на Република 
Северна Македпнија. 
lV. УСЛПВИ ЗА ДПДЕЛУВАОЕ МАТЕРИЈАЛНА ППДДРШКА ЗА ПРГАНИЗИРАОЕ И 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА СППРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ КПИ СЕ ЈАВЕН ИНТЕРЕС ЗА РАЗВПЈПТ НА 
СППРТПТ ВП ППШТИНА ШТИП 

 

Член 9 

Правп на ушествп на јавнипт ппвик, пд шленпт 4 пд пвпј Правилник, имаат 
сппртски клубпви, сппртски здруженија и сппртски институции кпи ги испплнуваат 
следните пснпвни критериуми: 

- сппртските субјекти манифестацијата да ја реализираат на теритпријата на 
Ппщтина Штип, 

- сппртските субјекти да прилпжат дпкази за врщеое на дејнпст сппрт или 
сппртски манифестации, најмалку 2 гпдини пд пбјавуваоетп на пвпј ппвик; 

- реализацијата на сппртската манифестација да придпнесува за развпјпт на 
сппртпт и сппртските навики кај жителите на Ппщтина Штип, пспбенп кај младите. 

 

V. ППСТАПКА ЗА ДПДЕЛУВАОЕ НА МАТЕРИЈАЛНА ППДДРШКА НА СППРТСКИ КЛУБПВИ, 
СППРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА, СППРТСКИ ИНСТИТУЦИИ КПИИЗВРШУВААТ ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВП 
СППРТПТ ВП ППШТИНА ШТИП ИСППРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ КПИ СЕ ПДРЖУВААТ НА 
ТЕРИТПРИЈАТА НА ППШТИНА ШТИП 
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Член 10 

Ппщтината најдпцна дп крајпт на месец февруари вп текпвната гпдина, пбјавува 
ппвик за материјална ппддрщка на сппртски клубпви, сппртски здруженија, сппртски 
институции и ппддрщка на сппртски манифестации, а сп цел пстваруваое на јавнипт 
интерес вп сппртпт на лпкалнп нивп. 

Пптребната дпкументација за ушествп на ппвикпт се дпставува пп ппщта или вп 
архивата на Ппщтината. 

Пријавите и дпкументацијата се дпставуваат вп затвпрен плик сп пзнака „НЕ 
ПТВПРАЈ” и сп назнака „ЗА ППВИК ЗА ДПДЕЛУВАОЕ МАТЕРИЈАЛНА ППМПШ НА 
СППРТСКИ КЛУБПВИ, СППРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА, СППРТСКИ ИНСТИТУЦИИ И СППРТСКИ 
МАНИФЕСТАЦИИ” и брпјпт на ппвикпт. 

Пликпт не смее да спдржи никаква пзнака кпја би мпжела да гп идентификува 
апликантпт. 

Пријавата се дпставува вп еден пригинален примерпк, кпј треба да биде 
пптпищан и заверен пд пдгпвпрнптп лице на кандидатпт. 

 

Член 11 

Пристигнатите пријави ги птвара и разгледува Кпмисијата без присуствп на 
пријавените кандидати, вп рпк пд 7 дена пп заврщуваое на ппвикпт. 

Некпмплетните и ненавременп дпставените пријави Кпмисијата нема да ги 
разгледува и за истптп ги известува кандидатите. 
 

Член 12 

Акп на ппвикпт не се јават заинтересирани субјекти се распищува и пбјавува 
ппвтпрен ппвик. 

 

Член 1З 

Незадпвплните субјекти пд правилнп и закпнитеп рабптеое на Кпмисијата имаат 
правп на пригпвпр вп рпк пд З (три) дена сметанп пд денпт на приемпт на писменптп 
известуваое за изврщен избпр. 

Пригпвпрпт се ппднесува преку Кпмисијата дп Градпнашалникпт на Ппщтината. 
Рещениетп на Градпнашалникпт пп пригпвпрпт е кпнешнп. 

 

Член 14 

Кпнешната пдлука за дпделуваое на материјалните средства вп интерес на 
јавнипт ппвик ги дпнесува Спветпт на Ппщтина Штип на првата седница ппсле 
заврщуваое на јавнипт ппвик. 

Ппмеду Ппщтина Штип и избранипт субјект се склушува Дпгпвпр за дпделуваое 
на материјална ппмпщ на сппртски клубпви, сппртски здруженија, сппртски 
институции и за ппддрщка на сппртски манифестации. 
Дпгпвпрпт се склушува вп рпк пд 3 (три) дена сметанп пд денпт на истекуваоетп на 
рпкпт за пригпвпр. 
 

Член 15 

Ппстапката за дпделуваое материјална ппмпщ на сппртски клубпви, сппртски 
здруженија, сппртски институции и дпделуваое на материјална ппддрщка за 
прганизација на сппртски манифестации ја спрпведува Кпмисијата за дпделуваое 
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материјална ппмпщ на сппртски клубпви, сппртски здруженија, сппртски институции и 
ппддрщка на сппртски манифестации спгласнп пдредбите на пвпј Правилник. 

Кпмисијата за дпделуваое материјална ппмпщ на сппртски клубпви сппртски 
здруженија, сппртски институции и ппддрщка на сппртски манифестации ја фпрмира 
Спветпт на Ппщтина Штип. 

Кпмисијата е спставена пд седум шленпви пд кпи двајца шленпви се пд редпт на
Ппщтинската администрација вп Ппщтина Штип без правп на глас и шленпвите на 

Кпмисијата за сппрт при Спветпт на Ппщтината.  
Кпмисијата е надлежна да: 

- распище јавен ппвик; 

- ги утврди ппсебните критериуми и врщи бпдпвна евплуација за дпделуваое 
материјална ппмпщ на сппртски клубпви, сппртски здруженија, сппртски институции и 
ппддрщка на сппртски манифестации; 

- ги птвпри и изврщи административна селекција на апликациите; 
- утврди листа на субјекти кпи ги испплниле утврдените критериуми; 
- врз пснпва на распплпжливи средства вп Бучет на Ппщтина Штип и испплнетпст на 

критериумите вп јавнипт ппвик, прави ранг листа; 
- дпставува предлпг дп Спвет на Ппщтина Штип. 

 

Член 16 

Кпмисијата рабпти на седници щтп ги свикува и сп кпи ракпвпди Претсетателпт 
на Кпмисијата кпј се грижи за правилнп и закпнитп рабптеое на истата. 

За текпт на седницата на Кпмисијата и за дпнесените пдлуки се впди Записник на 
кпј се пптпищуваат сите присутни шленпви на Кпмисијата. 

 

VI. ЕЛЕМЕНТИ НА ДПГПВПР 

 

Член 17 

Дпгпвпрпт за материјална ппддрщка на сппртски клубпви, сппртски здруженија, 
сппртски институции и ппддрщка на сппртски манифестацииги спдржи следниве 
елементи: 

- страни на дпгпвпрпт; 
- предмет на дпгпвпрпт; 
- пбврски на Дпгпвпрните страни; 
- рпкпт на важнпст на дпгпвпрпт; 
- пришини за раскинуваое на Дпгпвпр. 

 

Член 18 

Субјекпт кпј е избран за материјална ппддрщка е дплжен: 
- на Ппщтина Штип да и дпстави адреса за дпставуваое на писмена, при щтп ќе изјави 

дека секпе дпставуваое на писменп пд страна на Ппщтината на таа адреса ќе се смета 
пплнпважнп,  

- да ја извести Ппщтината за секпја прпмена на седищтетп, адресата, статусни и слишни 
прпмени на сметките и слишнп. 
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VII. КПНТРПЛА НА НАМЕНСКПТП КПРИСТЕОЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНА 
ППДДРШКА 

 

Член 19 

Субјектите кприсници на средствата за материјална ппддрщка, се дплжни да 
дпставуваат гпдищни финаниски извещтаи за наменскптп кпристеое на средствата за 
материјална ппддрщка пд шлен З пд пвпј Правилник. 

Гпдищнипт финансиски извещтај се дпставува најдпцна дп 15 Јануари вп 
наредната гпдина и истипт спдржи ппдатпци за нашинпт, намените и перипдпт на 
трпщеое на средствата, ефектите пд кпристеоетп на средствата, пстварените сппртски 
резултати, а вп прилпг се дпставува детален приказ за пптрпщените средства 
(ппткрепен сп дпкументација: платени фактури, исплатни листпви, извпди пд банка, 
фискални сметки, резервации вп хптел, билети за трансппрт и сл.). 
 

Член 20 

Пп ппднесените финансиски извещтаи, вп рпк пд 7 дена ппсле датумпт за 
дпстава на Гпдищнипт финансиски извещтај, три шлена Кпмисија фпрмирана сп 
Рещение на Градпнашалникпт врщи разгледуваое на финансиските извещтаи на 
сппртските субјекти за наменскп кпристеое на средствата и ја утврдува: 

- навременпста на дпставуваое на извещтајпт; 
- целпвитпста на извещтајпт; 
- наменскп/ненаменскптп кпристеое на средствата; 

-   мпменталнипт статус на наменската сметка, пднпснп, дали истата е блпкирана. 
Кпмисијата пд став (1) на пвпј шлен дпставува Извещтај за свпјата рабпта дп 

Градпнашалникпт, Спветпт на Ппщтина Штип и Кпмисијата за дпделуваое материјална 
ппмпщ на сппртски клубпви, сппртски здруженија, сппртски институции и ппддрщка на 
сппртски манифестации, кпја утврдува кпи апликации на субјектите — кприсници ќе 
бидат земени вп предвид за дпделуваое/недпделуваое на средства сп следнипт 
ппвик. 

 Вп слушај Кпмисијата за разгледуваое на финансиските извещтаи на сппртските 
субјекти да утврди ненаменскп кпристеое на средствата, дпставува предлпг дп 
Спветпт и Кпмисијата за враќаое на ненаменски пптрпщените средства пд страна на 
кприсникпт вп Бучетпт на Ппщтина Штип. 
VIII. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 

 

Член 21 

Пвпј Правилник влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваое вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип“. 

 

 

Брпј 08-1136/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
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             61. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПСТВАРУВАОЕ НА ПРАВП НА 
ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ДЕЦА СП ПППРЕЧЕНПСТ И ДЕЦА СП РЕТКИ БПЛЕСТИ 

 КПИ ПРЕСТПЈУВААТ ВП ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ ВП ППШТИНА ШТИП 

 

I 

 Се пбјавува Правилник за пстваруваое на правп на партиципација за деца 
сп пппрешенпст и деца сп ретки бплести кпи престпјуваат вп детските градинки 
вп Ппщтина Штип. 

 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1137/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

 

            62. 

Врз пснпва на шлен 36, став 1, тпшка 1 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(Службен весник на РМ бр. 5/2002) и шлен 46 и шлен 21 став 1 тпшка 11 пд 
Статутпт на Ппщтина Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21) Спветпт на ппщтина Штип, на 
седницата пдржана на 14 февруари, дпнесе: 

 

Правилник 

За пстваруваое на правп на партиципација за деца сп пппрешенпст и деца сп 
ретки бплести  кпи престпјуваат вп детските градинки вп Ппщтина Штип  

 

Член 1 

 Сп пвпј правилник се уредува нашинпт на пстваруваое на правп на 
партиципација вп трпщпците за згрижуваое и впспитание на деца сп 
пппрешенпст и деца сп ретки бплести пд предушилищна впзраст кпи престпјуваат 
вп детските градинки вп Ппщтина  Штип. 
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Член 2 

Детската градинка прганизира згрижуваое и впспитание на деца пд 
предушилищна впзраст. 

Правптп на партиципација вп трпщпците за згрижуваое и впспитание на 
деца пд предушилищна впзраст се пбезбедува  за дете сп пппрешенпст пд шлен 
33  пд Закпнпт за защтита на децата („Сл.весник на Република Македпнија“ 
бр.21/18, 198/18, 104/19, 146/19, 275/19, 311/20 и 294/21) за дете: 
 - прешки вп телеснипт развпј (тещки, пптещки или најтещки прешки вп 
телеснипт развпј), 
 - интелектуална пппрешенпст (умерена, тещка и длабпка), 
 - најтещки пблици на хрпнишни забплуваоа сп присутни пщтетуваоа и 
лимитирани активнпсти, 
 - пщтетен вид (слепп и практишнп слепи лица), 
 - пщтетен слух (практишнп глувп и тпталнп глувп), 
 - пптпплнп птсуствп на гпвпрпт, тещкп пщтетен гпвпр, лице сп изгубен или 
пщтетен ппранп стекната гпвпр, 
 - аутизам, 
 - ппвеќе видпви пппрешенпсти (кпмбинирани прешки вп развпјпт) и за  

- деца сп ретки бплести( Прпграма за лекуваое на ретки бплести вп 
Република Северна Македпнија,  забплуваоа кпи се наведени единственп вп 
ПРФАН листата на ретки бплести - Јануари 2021 гпдина). 

 

Член 3 

 Ппднпсителпт на бараое рпдител/старател за пстваруваое на правптп на 
партиципација за дете сп пппрешенпст  и деца сп ретки бплести вп детските 
градинки вп Ппщтина Штип  прилпжува: 

1.лишна карта на ппднпсителпт на бараоетп на увид, 
2.фптпкппија пд извпд на матишна книга на рпдени на дететп, 
3.пптврда пд матишен лекар за здравствена спстпјба на дететп,  
4.напд и мислеое за видпт и степенпт на пппрешенпст, 
5.медицинска дпкументација и пптврда за дпказ на ретката бплест. (Пва 

се пднесува самп за деца сп ретки бплести). 
 

Член 4 

Висината на партиципација се утврдува самп за вкупнипт брпј на денпви 
на дететп ппминати вп устанпвата спгласнп евиденцијата пд книгата за 
присуствп на деца и е еднаква на цената на редпвната услуга вп јавната 
устанпва  за деца щтп ја плаќа рпдителпт/старателпт.  

 

Член 5 

Детските градинки вп Ппщтина Штип  најдпцна 30 дена пд денпт на 
ппднесуваоетп на бараоетп сп пптребната дпкументација дпнесува рещение за 
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пстваруваое на правптп на партиципација. Дпнесенптп рещение за пстваруваое 
на партиципација се дпставува дп Пдделение за Јавни служби Ппщтина Штип.
  

Член 6 

Акп настане прпмена вп услпвите кпи биле пснпв за пстваруваое на 
правптп на партиципација за деца сп пппрешенпсти и деца сп ретки бплести, 
рпдителпт/старателпт треба најдпцна 15 дена пд настануваое на прпмената да 
ги извести детските градинки вп Ппщтина Штип, а правптп ќе престане  пд денпт 
на настаната прпмена. 

 

Член 7 

Детските градинки вп ппщтина Штип  најдпцна дп 10-ти вп месецпт дп 
Ппщтина Штип  дпставува Извещтај за пстваруваое на правптп на 
партиципација на деца сп пппрешенпст и деца сп ретки бплести за претхпднипт 
месец и бараое за пптребните средства за партиципација за нареднипт месец 
сп ппдатпци за вкупен брпј на деца кприсници на правптп дп ппщтина Штип. 

 

Член 8 

 Ппщтина Штип врз пснпва на дпставенипт Извещтај за пстваренп правп на 
партиципација за деца сп пппрешенпст и деца сп ретки бплести изгптвува 
Рещение за исплата на паришни средства на детската градинка вп Ппщтина 
Штип за пстваренп правп за партиципација за деца сп пппрешенпст и деца сп 
ретки бплести кпи престпјуваат вп детската градинка. 
 

Член 9 

Пвпј правилник влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп 
вп „Службен гласник на Ппщтина Штип‘‘. 

 
 

Брпј 08-1137/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

 

             63. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАОЕ НА 

ЧЛЕНПВИ НА ЛПКАЛЕН СПВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА 
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I 

Се пбјавува Рещение за именуваое на шленпви на Лпкален спвет за 
превенција. 
 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1138/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

 

            64. 

Врз пснпва на шлен 21 став 1 тпшка 31 пд Статутпт на Ппщтина Штип 
(„Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 

04/11 и 13/14), а вп врска сп шлен 11 став 3 пд Закпнпт за пплиција („Службен 
веник на РМ“ брпј 114/06, 06/09,41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 
64/18), Спветпт на Ппщтина Штип на седницата пдржана на 14 февруари  2022  
гпдина, дпнесе 

 

 

РЕШЕНИЕ 

ЗА  ИМЕНУВАОЕ ЧЛЕНПВИ  
НА ЛПКАЛЕН СПВЕТ  ЗА ПРЕВЕНЦИЈА  

 

 

1. За шленпви на Лпкалнипт спвет за превенција се именуваат: 

 

- Иван Јпрданпв 

- Весна Кпжинкпва 

- Дущкп Иванпв 

- Весна Ущинпва 

- Трајше Стпјшевски 

- Никпла Мицевски 

- Емилија Рамбабпва 

- Ристп Бпјачиски 

- Драган Данев 

- Данше Никплпвска Вратепвска 

- Пливера Блажева 

- Споа Никплпва  
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2. Сп дпнесуваое на пва рещение престануваат да важат: Рещениетп за 
именуваое шленпви на лпкален спвет за превенција брпј 08-696/1 пд 
31/01.2019 гпдина, Рещениетп за дппплнуваое на рещение за именуваое на 
шленпви на лпкален спвет за превенција брпј 08-2311/1 пд 22.04.2019 гпдина 
и Рещениетп за разрещуваое и именуваое на шленпви на Лпкален спвет за 
превенција брпј 08-1018/1 пд 17 02.2021 гпдина. 

 

3. Пва Рещение влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип“. 

 

 

Брпј 08-1138/1 

14 февруари 2022гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

 

               65. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБПТЕОЕТП НА ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ 

ППКАЗАТЕЛИ ПП ПРПГРАМАТА ЗА УРЕДУВАОЕ НА ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИШТЕ 
ЗА КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГПДИНА 

 

I 

Се пбјавува Заклушпк за усвпјуваое на Квартален извещтај за рабптеоетп 
на ЈП ,,Стипипн 2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за 
уредуваое на градежнп земјищте за квартал јули – септември 2021 гпдина. 
 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1139/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

  

Иван Јпрданпв, с.р. 



15 февруари 2022  Број 2 Стр. 163 

 

  

             66. 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02), шлен 49 став 1 и шлен 21 став 1 тпшка 24 пд 
Статутпт на Ппщтина Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип” брпј 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Штип на 
седницата пдржана на 14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА РАБПТЕОЕТП НА ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП  

ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ ПП ПРПГРАМАТА ЗА УРЕДУВАОЕ 

 НА ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИШТЕ ЗА КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГПДИНА 

 

I  

 Се усвпјува Квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011” – 

Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за уредуваое на градежнп 
земјищте за квартал јули – септември 2021 гпдина. 

 

II 

Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип”. 
 

 

Брпј 08-1139/1 

14 февруари 2022 гпдина 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

 

             67. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБПТЕОЕТП НА ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ 

ПП ПРПГРАМАТА ЗА ПДРЖУВАОЕ НА ЛПКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА 
КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГПДИНА 

 

I 

Се пбјавува Заклушпк за усвпјуваое на Квартален извещтај за рабптеоетп 
на ЈП ,,Стипипн 2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за 



Стр. 164 Број 2  15 февруари 2022 

 

пдржуваое на лпкални патищта и улици за квартал јули – септември 2021 
гпдина . 

 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1140/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

 

             68. 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02), шлен 49 став 1 и шлен 21 став 1 тпшка 24 пд 
Статутпт на Ппщтина Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип” брпј 01/03, 

18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Штип на 
седницата пдржана на 14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА 
ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ ПП 

ПРПГРАМАТА ЗА ПДРЖУВАОЕ НА ЛПКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА 
КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГПДИНА 

 

I  

Се усвпјува Квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011” – 

Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за пдржуваое на лпкални 
патищта и улици за квартал јули – септември 2021 гпдина. 
 

II 

Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип”. 
 

 

Брпј 08-1140/1 

14 февруари 2022 гпдина 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

           

 



15 февруари 2022  Број 2 Стр. 165 

 

           

            69. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБПТЕОЕТП НА ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ 

ПП ПРПГРАМАТА ЗА КПРИСТЕОЕ НА ЈАВНИПТ ПРПСТПР ЗА ПАРКИРАОЕ ЗА 
КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГПДИНА 

 

I 

Се пбјавува Заклушпк за усвпјуваое на Квартален извещтај за рабптеоетп 
на ЈП ,,Стипипн 2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за 
кпристеое на јавнипт прпстпр за паркираое за квартал јули – септември 2021 
гпдина. 

 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1141/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

  

Иван Јпрданпв, с.р. 
 

 

             70. 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02), шлен 49 став 1 и шлен 21 став 1 тпшка 24 пд 
Статутпт на Ппщтина Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип” брпј 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Штип на 
седницата пдржана на 14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

 

ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА 
ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ ПП 

ПРПГРАМАТА ЗА КПРИСТЕОЕ НА ЈАВНИПТ ПРПСТПР ЗА ПАРКИРАОЕ ЗА 
КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГПДИНА 



Стр. 166 Број 2  15 февруари 2022 

 

I  

Се усвпјува Квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011” – 

Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за кпристеое на јавнипт прпстпр 
за паркираое за квартал јули – септември 2021 гпдина. 

 

II 

Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип”. 
 

 

Брпј 08-1141/1 

14 февруари 2022 гпдина 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

 

             71. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБПТЕОЕТП НА ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ 

ПП ПРПГРАМАТА ЗА ПСВЕТЛУВАОЕ НА ЛПКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА 
КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГПДИНА 

 

I 

Се пбјавува Заклушпк за усвпјуваое на Квартален извещтај за рабптеоетп 
на ЈП ,,Стипипн 2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за 
псветлуваое на лпкалните патищта и улици за квартал јули – септември 2021 
гпдина. 

 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1142/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 



15 февруари 2022  Број 2 Стр. 167 

 

 

             72. 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02), шлен 49 став 1 и шлен 21 став 1 тпшка 24 пд 
Статутпт на Ппщтина Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип” брпј 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Штип на 
седницата пдржана на 14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

 

ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА 
ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ ПП 

ПРПГРАМАТА ЗА ПСВЕТЛУВАОЕ НА ЛПКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА 
КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГПДИНА 

 

I  

Се усвпјува Квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011” – 

Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за псветлуваое на лпкалните 
патищта и улици за квартал јули – септември 2021 гпдина. 

 

II 

Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип”. 
 

 

Брпј 08-1142/1 

14 февруари 2022 гпдина 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

 

             73. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБПТЕОЕТП НА ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ 

ПП ПРПГРАМАТА ЗА УРЕДУВАОЕ НА ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИШТЕ ЗА КВАРТАЛ 
ПКТПМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГПДИНА   

 



Стр. 168 Број 2  15 февруари 2022 

 

I 

Се пбјавува Заклушпк за усвпјуваое на Квартален извещтај за рабптеоетп 
на ЈП ,,Стипипн 2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за 
уредуваое на градежнп земјищте за квартал пктпмври – декември 2021 гпдина. 

 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1143/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

 

             74. 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02), шлен 49 став 1 и шлен 21 став 1 тпшка 24 пд 
Статутпт на Ппщтина Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип” брпј 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Штип на 
седницата пдржана на 14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

 

ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА 
ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ ПП 

ПРПГРАМАТА ЗА УРЕДУВАОЕ НА ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИШТЕ ЗА КВАРТАЛ 
ПКТПМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГПДИНА   

 

I  

Се усвпјува Квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011” – 

Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за уредуваое на градежнп 
земјищте за квартал пктпмври – декември 2021 гпдина. 
 

II 

Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип”. 
 

 

Брпј 08-1143/1 

14 февруари 2022 гпдина 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

Весна Кпжинкпва, с.р. 



15 февруари 2022  Број 2 Стр. 169 

 

              75. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБПТЕОЕТП НА ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ 

ПП ПРПГРАМАТА ЗА ПДРЖУВАОЕ НА ЛПКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА 
КВАРТАЛ ПКТПМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГПДИНА 

 

I 

Се пбјавува Заклушпк за усвпјуваое на Квартален извещтај за рабптеоетп 
на ЈП ,,Стипипн 2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за 
пдржуваое на лпкални патищта и улици за квартал пктпмври – декември 2021 
гпдина. 

 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1144/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

             76. 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02), шлен 49 став 1 и шлен 21 став 1 тпшка 24 пд 
Статутпт на Ппщтина Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип” брпј 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Штип на 
седницата пдржана на 14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

 

ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА 
ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ ПП 

ПРПГРАМАТА ЗА ПДРЖУВАОЕ НА ЛПКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА 
КВАРТАЛ ПКТПМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГПДИНА  

 

 



Стр. 170 Број 2  15 февруари 2022 

 

I  

Се усвпјува Квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011” – 

Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за пдржуваое на лпкални 
патищта и улици за квартал пктпмври – декември 2021 гпдина. 
 

II 

Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип”. 
 

 

Брпј 08-1144/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

             77. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБПТЕОЕТП НА ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ 

ПП ПРПГРАМАТА ЗА ПДРЖУВАОЕ НА ЛПКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВП 
ЗИМСКИ УСЛПВИ ЗА КВАРТАЛ ПКТПМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГПДИНА 

 

I 

Се пбјавува Заклушпк за усвпјуваое на Квартален извещтај за рабптеоетп 
на ЈП ,,Стипипн 2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за 
пдржуваое на лпкални патищта и улици вп зимски услпви за квартал пктпмври 
– декември 2021 гпдина. 

 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1145/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 



15 февруари 2022  Број 2 Стр. 171 

 

             78. 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02), шлен 49 став 1 и шлен 21 став 1 тпшка 24 пд 
Статутпт на Ппщтина Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип” брпј 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Штип на 
седницата пдржана на 14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

 

ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА 
ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ ПП 

ПРПГРАМАТА ЗА ПДРЖУВАОЕ НА ЛПКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВП 
ЗИМСКИ УСЛПВИ ЗА КВАРТАЛ ПКТПМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГПДИНА  

 

I  

Се усвпјува Квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011” – 

Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за пдржуваое на лпкални 
патищта и улици вп зимски услпви за квартал пктпмври – декември 2021 
гпдина. 

 

II 

Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип”. 
 

 

Брпј 08-1145/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

             79. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБПТЕОЕТП НА ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ 

ПП ПРПГРАМАТА ЗА КПРИСТЕОЕ НА ЈАВНИПТ ПРПСТПР ЗА ПАРКИРАОЕ ЗА 
КВАРТАЛ ПКТПМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГПДИНА 

 

I 



Стр. 172 Број 2  15 февруари 2022 

 

Се пбјавува Заклушпк за усвпјуваое на Квартален извещтај за рабптеоетп 
на ЈП ,,Стипипн 2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за 
кпристеое на јавнипт прпстпр за паркираое за квартал пктпмври – декември 
2021 гпдина. 

 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1146/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

 

             80. 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02), шлен 49 став 1 и шлен 21 став 1 тпшка 24 пд 
Статутпт на Ппщтина Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип” брпј 01/03, 

18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Штип на 
седницата пдржана на 14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

 

ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА 
ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ ПП 

ПРПГРАМАТА ЗА КПРИСТЕОЕ НА ЈАВНИПТ ПРПСТПР ЗА ПАРКИРАОЕ ЗА 
КВАРТАЛ ПКТПМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГПДИНА 

 

I  

Се усвпјува Квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011” – 

Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за кпристеое на јавнипт прпстпр 
за паркираое за квартал пктпмври – декември 2021 гпдина. 

 

II 

Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип”. 
 

 

Брпј 08-1146/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 



15 февруари 2022  Број 2 Стр. 173 

 

 

             81. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБПТЕОЕТП НА ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ 

ПП ПРПГРАМАТА ЗА ПСВЕТЛУВАОЕ НА ЛПКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА 
КВАРТАЛ ПКТПМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГПДИНА   

 

I 

Се пбјавува Заклушпк за усвпјуваое на Квартален извещтај за рабптеоетп 
на ЈП ,,Стипипн 2011” – Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за 
псветлуваое на лпкалните патищта и улици за квартал пктпмври – декември 
2021 гпдина. 

 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1147/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

 

             82. 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ” брпј 05/02), шлен 49 став 1 и шлен 21 став 1 тпшка 24 пд 
Статутпт на Ппщтина Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип” брпј 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Штип на 
седницата пдржана на 14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

 

ЗАКЛУЧПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА 
ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ ПП 

ПРПГРАМАТА ЗА ПСВЕТЛУВАОЕ НА ЛПКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА 
КВАРТАЛ ПКТПМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГПДИНА 

 



Стр. 174 Број 2  15 февруари 2022 

 

I  

Се усвпјува Квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Стипипн 2011” – 

Штип сп финансиски ппказатели пп прпграмата за псветлуваое на лпкалните 
патищта и улици за квартал пктпмври – декември 2021 гпдина. 

 

II 

Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип”. 
 

 

Брпј 08-1147/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

 

            83. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ПДПБРУВАОЕ  
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА ДПНЧП ЕФРЕМПВ 

 

I 

 Се пбјавува Пдлука за пдпбруваое финансиски средства на Дпншп 
Ефремпв. 
 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1148/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

 

            

 



15 февруари 2022  Број 2 Стр. 175 

 

             84. 

Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 став 1 тпшка 25 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Штип на седницата пдржана на 
14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

П Д Л У К А  
ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

НА ДПНЧП ЕФРЕМПВ 

 

Член 1 

Се пдпбруваат финансиски средства на Дпншп Ефремпв вп висина пд 
4.000,00 денари; 

 

 

Член  2 

Средствата пд шлен 1 на пваа Пдлука ќе се исплатат пд Бучетпт на 
Ппщтина Штип за 2022 гпдина.  

 

Член  3 

Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип”. 
 

 

Брпј 08- 1148/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

 

             85. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ПДПБРУВАОЕ  
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА РУЖА ФИЛИППВА 

 

I 

 Се пбјавува Пдлука за пдпбруваое финансиски средства на Ружа 
Филиппва. 



Стр. 176 Број 2  15 февруари 2022 

 

 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1149/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

 

             86. 

Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 став 1 тпшка 25 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Штип на седницата пдржана на 
14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

П Д Л У К А  
ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

НА РУЖА ФИЛИППВА 

 

Член 1 

Се пдпбруваат финансиски средства на Ружа Филиппва вп висина пд 
3.000,00 денари. 
 

Член  2 

Средствата пд шлен 1 на пваа Пдлука ќе се исплатат пд Бучетпт на 
Ппщтина Штип за 2022 гпдина.  

 

Член  3 

Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип”. 
 

 

Брпј 08- 1149/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

            

 

 



15 февруари 2022  Број 2 Стр. 177 

 

              

            87. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ПДПБРУВАОЕ  
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА БЛАГИЦА АРСПВА 

 

I 

 Се пбјавува Пдлука за пдпбруваое финансиски средства на Благица 
Арспва. 
 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1150/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

 

             88. 

Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 став 1 тпшка 25 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Штип на седницата пдржана на 
14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

П Д Л У К А  
ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

НА БЛАГИЦА АРСПВА 

 

Член 1 

Се пдпбруваат финансиски средства на Благица Арспва вп висина пд 
3.000,00 денари. 
 

Член  2 

Средствата пд шлен 1 на пваа Пдлука ќе се исплатат пд Бучетпт на 
Ппщтина Штип за 2022 гпдина.  



Стр. 178 Број 2  15 февруари 2022 

 

 

Член  3 

Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип”. 

 

 

Брпј 08- 1150/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

           

             89. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ПДПБРУВАОЕ 

 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА СТАНКА АНДПНПВА 

 

I 

 Се пбјавува Пдлука за пдпбруваое финансиски средства на Станка 
Андпнпва. 
 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 

Брпј 09-1151/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

 

             90. 

Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 став 1 тпшка 25 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Штип на седницата пдржана на 
14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 



15 февруари 2022  Број 2 Стр. 179 

 

П Д Л У К А  
ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

НА СТАНКА АНДПНПВА 

 

Член 1 

Се пдпбруваат финансиски средства на Станка Андпнпва вп висина пд 
3.000,00 денари. 
 

Член  2 

Средствата пд шлен 1 на пваа Пдлука ќе се исплатат пд Бучетпт на 
Ппщтина Штип за 2022 гпдина.  

 

Член  3 

Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип”. 
 

 

Брпј 08- 1151/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 

 

             91. 

Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ПДПБРУВАОЕ  
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА АНГЕЛ АНТПНИЕВ 

 

I 

 Се пбјавува Пдлука за пдпбруваое финансиски средства на Ангел 
Антпниев. 
 

II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“. 
 

 



Стр. 180 Број 2  15 февруари 2022 

 

 

Брпј 09-1152/2 

15 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Ппщтина Штип 

Градпнашалник 

 

 Иван Јпрданпв, с.р. 
 

 

             92. 

Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 став 1 тпшка 25 пд Статутпт на Ппщтина 
Штип („Службен гласник на Ппщтина Штип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Штип на седницата пдржана на 
14 февруари 2022 гпдина, дпнесе 

 

П Д Л У К А  
ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

НА АНГЕЛ АНТПНИЕВ 

 

Член 1 

Се пдпбруваат финансиски средства на Ангел Антпниев вп висина пд 
3.000,00 денари. 
 

Член  2 

Средствата пд шлен 1 на пваа Пдлука ќе се исплатат пд Бучетпт на 
Ппщтина Штип за 2022 гпдина.  

 

Член  3 

Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Штип”. 
 

 

Брпј 08- 1152/1 

14 февруари 2022 гпдина 

 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
              

               

               93. 

Пп изврщенптп прпверуваое сп извпрнипт текст утврденп е дека вп 
текстпт на Пдлуката за даваое спгласнпст на Пдлуката за измена и 
дппплнуваое на статутпт на Ппщтинска устанпва за култура „Дпм на млади“ 
Штип  брпј 08-7177/1 пд 29 декември 2021 гпдина, пбјавена вп „Службен 
гласник на Ппщтина Штип“ брпј 16  пд 31 декември 2021 гпдина направена е 
технишка грещка, ппради щтп се дава 

 



15 февруари 2022  Број 2 Стр. 181 

 

И С П Р А В К А 

 

Вп шленпт 2 пд Пдлуката за даваое спгласнпст на пдлуката за измена и 
дппплнуваое на статутпт на Ппщтинска устанпва за култура „Дпм на млади“ 
Штип брпј 08-7177/1 пд 29.12.2021 гпдина наместп делпт пд решеницата  

„0202-253/3 дпнесена пд Управнипт пдбпр на ПУК„Дпм на млади“ Штип 
на седницата пдржана на 29.08.2019 гпдина“ треба да стпи 

 „0202-234/4 дпнесена пд Управнипт пдбпр на ПУК „Дпм на млади“ Штип 
на седницата пдржана на 13.12.2021 гпдина“. 

 

 

 

Брпј 08-887/1 

07.02.2022 гпдина  
 

Ш т и п 

 Спвет на Ппщтина Штип 

Претседател 

 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 


