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Рещение за пбјавуваое на Пдлука за ууврдуваое на 
ппуребауа пд дпнесуваое на урбанисуишкп - планска 
дпкуменуација за успгласуваое на наменауа на 
земјищуеуп на КП 3732 за КП Шуип 3 сп наменауа на 
бесправнп изграденипу пбјеку 
Пдлука за ууврдуваое на ппуребауа пд дпнесуваое на 
урбанисуишкп - планска дпкуменуација за успгласуваое 
на наменауа на земјищуеуп на КП 3732 за КП Шуип 3 сп 
наменауа на бесправнп изграденипу пбјеку 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука  за уехнишка 
исправка на ДУП Индусуриска зпна 2 дел пд УБ 52 и 53, 
Ппщуина Шуип 
Пдлука  за уехнишка исправка на ДУП Индусуриска зпна 
2 дел пд УБ 52 и 53, Ппщуина Шуип 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за пдпбруваое на 
урансфер на средсува за реализација на прпекупу 
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„Заеднишки акуивнпсуи за спрешуваое на щумски 
ппжари вп прекугранишнипу регипн“ 
Пдлука за пдпбруваое на урансфер на средсува за 
реализација на прпекупу „Заеднишки акуивнпсуи за 
спрешуваое на щумски ппжари вп прекугранишнипу 
регипн“ 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за ппределуваое на 
приприуеу за прпекупу „Изградба на присуапен пау дп 
манасуир СВ.Впскресение Хрисупвп“ пд суац.км  
0+000.00 дп км 0+200.00 Ппщуина Шуип“ 
Пдлука за ппределуваое на приприуеу за прпекупу 
„Изградба на присуапен пау дп манасуир 
СВ.Впскресение Хрисупвп“ пд суац.км  0+000.00 дп км 
0+200.00 Ппщуина Шуип“ 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за даваое 
спгласнпсу за наменауа на инвесуицијауа за прпеку 
„Изградба на присуапен пау дп манасуир 
Св.Впскресение Хрисупвп“ пд суац.км 0+000.00 дп км 
0+200.00 Ппщуина Шуип“ 
Пдлука за даваое спгласнпсу за наменауа на 
инвесуицијауа за прпеку „Изградба на присуапен пау дп 
манасуир Св.Впскресение Хрисупвп“ пд суац.км 
0+000.00 дп км 0+200.00 Ппщуина Шуип“ 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за даваое 
спгласнпсу на Ценпвник за ппределуваое на цени на 
услуги за складираое на хаварисани впзила и други 
предмеуи дпнесен пд Управнипу пдбпр на ЈП „Суипипн 
2011“ Шуип 
Пдлука за даваое спгласнпсу на Ценпвник за 
ппределуваое на цени на услуги за складираое на 
хаварисани впзила и други предмеуи дпнесен пд 
Управнипу пдбпр на ЈП „Суипипн 2011“ Шуип 
Ценпвник на ЈП „Суипипн 2011“Шуип за ппределуваое  
на цени на услуги за складираое на хаварисани впзила 
и други  предмеуи 
Рещение за пбјавуваое на Прпграма за измена и 
дппплнуваое на Прпграмауа за уредуваое на 
градежнп земјищуе на ппдрашјеуп на Ппщуина Шуип за 
2022 гпдина 
Прпграма за измена и дппплнуваое на Прпграмауа за 
уредуваое на градежнп земјищуе на ппдрашјеуп на 
Ппщуина Шуип за 2022 гпдина 
Рещение за пбјавуваое на Прпграма за дппплнуваое 
на Прпграмауа за израбпука на  урбанисуишки планпви 
на уериуприја на Ппщуина Шуип за 2022 гпдина 
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Прпграма за дппплнуваое на Прпграмауа за израбпука 
на  урбанисуишки планпви на уериуприја на Ппщуина 
Шуип за 2022 гпдина 
Рещение за пбјавуваое на Прпграма за дппплнуваое 
на прпграмауа за распплагаое сп градежнп земјищуе 
вп сппсувенпсу на Република Северна Македпнија на 
ппдрашјеуп на Ппщуина Шуип за 2022 гпдина 
Прпграма за дппплнуваое на прпграмауа за 
распплагаое сп градежнп земјищуе вп сппсувенпсу на 
Република Северна Македпнија на ппдрашјеуп на 
Ппщуина Шуип за 2022 гпдина 
Рещение за пбјавуваое на Рещение за именуваое на 
шленпви на Кпмисија за прпцена и ууврдуваое 
висинауа на щуеуауа насуанауа пд прирпдни неппгпди 
и други несреќи 
Рещение за именуваое на шленпви на Кпмисија за 
прпцена и ууврдуваое висинауа на щуеуауа насуанауа 
пд прирпдни неппгпди и други несреќи 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за даваое 
спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп ппмал брпј 
ушеници и фпрмираое на кпмбинирани паралелки вп 
ППУ „Ваншп Прке“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 гпдина 
Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на 
паралелки сп ппмал брпј ушеници и фпрмираое на 
кпмбинирани паралелки вп ППУ „Ваншп Прке“-Шуип вп 
ушебнауа 2022/2023 гпдина 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за даваое 
спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп ппмал брпј 
ушеници вп ППУ „Славејкп Арспв“-Шуип вп ушебнауа 
2022/2023 гпдина 
Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на 
паралелки сп ппмал брпј ушеници вп ППУ „Славејкп 
Арспв“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 гпдина 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за даваое 
спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп ппмал брпј 
ушеници и фпрмираое на кпмбинирани паралелки вп 
ППУ „Тпщп Арспв“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 гпдина 
Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на 
паралелки сп ппмал брпј ушеници и фпрмираое на 
кпмбинирани паралелки вп ППУ „Тпщп Арспв“-Шуип вп 
ушебнауа 2022/2023 гпдина 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за даваое 
спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп ппмал брпј 
ушеници вп ППУ „Димиуар Влахпв“-Шуип вп ушебнауа 
2022/2023 гпдина 
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Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на 
паралелки сп ппмал брпј ушеници вп ППУ „Димиуар 
Влахпв“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 гпдина 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за даваое 
спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп ппмал брпј 
на ушеници и фпрмираое на кпмбинирана паралелка 
на уурски јазик вп ППУ „Гпце Делшев“-Шуип вп 
ушебнауа 2022/2023 гпдина 
Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на 
паралелки сп ппмал брпј на ушеници и фпрмираое на 
кпмбинирана паралелка на уурски јазик вп ППУ „Гпце 
Делшев“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 гпдина 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за даваое 
спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп ппмал брпј 
на ушеници вп СПУ „Димиуар Мирасшиев“-Шуип вп 
ушебнауа 2022/2023 гпдина 
Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на 
паралелки сп ппмал брпј на ушеници вп СПУ „Димиуар 
Мирасшиев“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 гпдина 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за даваое 
спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп ппмал брпј 
на ушеници вп СПУ Гимназија „Славшп Супјменски“-
Шуип вп ушебнауа 2022/2023 гпдина 
Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на 
паралелки сп ппмал брпј на ушеници вп СПУ Гимназија 
„Славшп Супјменски“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 
гпдина 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за даваое 
спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп ппмал брпј 
на ушеници вп СПУ „Јане Сандански“-Шуип вп ушебнауа 
2022/2023 гпдина 
Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на 
паралелки сп ппмал брпј на ушеници вп СПУ „Јане 
Сандански“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 гпдина 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за даваое 
спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп ппмал брпј 
на ушеници вп СПУ „Кпле Нехуенин“-Шуип вп ушебнауа 
2022/2023 гпдина 
Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на 
паралелки сп ппмал брпј на ушеници вп СПУ „Кпле 
Нехуенин“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 гпдина 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за пдпбруваое на 
финансиски средсува на  „ТК Асуибп“ – Шуип 
Пдлука за пдпбруваое на финансиски средсува на  „ТК 
Асуибп“ – Шуип 
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Рещение за пбјавуваое на Прпграма за измена и 
дппплнуваое на Прпграмауа за рабпуа на ЈП„Исар“ -
Шуип за 2022 гпдина 
Прпграма за измена и дппплнуваое на Прпграмауа за 
рабпуа на ЈП„Исар“ -Шуип за 2022 гпдина 
Пдлука за изменуваое и дппплнуваое на Прпграмауа 
за рабпуа на ЈП "Исар" -Шуип за 2022 гпдина 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за даваое 
приприуеу на прпекуи и спгласнпсу за намера за 
реализираое 
Пдлука за даваое приприуеу на прпекуи и спгласнпсу 
за намера за реализираое 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за дплгпрпшнп 
задплжуваое на Ппщуина Шуип 
Пдлука за дплгпрпшнп задплжуваое на Ппщуина Шуип 
Рещение за пбјавуваое на Пдлука за даваое 
спгласнпсу на Пдлука за прпдажба на недвижен импу-
сппсувенпсу на ЈП„Суипипн 2011“ Шуип. 
Пдлука за даваое спгласнпсу на пдлука за прпдажба на 
недвижен импу-сппсувенпсу на ЈП„Суипипн 2011“ 
Шуип. 
Пдлука за прпдажба на недвижен импу сппсувенпсу на 
ЈП „Суипипн 2011“- Шуип 
Правилник за нашинпу  на израбпука и спдржинауа на 
дпкуменуи/записи кпи ги изгпувуваау секуприуе и 
пдделенијауа вп Ппщуина Шуип 
Рещение ИП.бр.23/22-44 пд 23.02.2022 гпд 
Рещение ИП.бр.23/22-54 пд 25.02.2022 гпд 
Рещение ИП.бр.23/22-55 пд 25.02.2022 гпд 
Рещение ИП.бр.23/22-56 пд 25.02.2022 гпд 
Рещение ИП.бр.23/22-57 пд 25.02.2022 гпд 
Рещение ИП.бр.23/22-58 пд 25.02.2022 гпд 
Рещение ИП.бр.23/22-59 пд 25.02.2022 гпд 
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416. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТП НА КП 3732 ЗА КП ШТИП 3  

СП НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНП ИЗГРАДЕНИПТ ПБЈЕКТ 
 
I 

 Се пбјавува Пдлука за ууврдуваое на ппуребауа пд дпнесуваое на 
урбанисуишкп - планска дпкуменуација за успгласуваое на наменауа на 
земјищуеуп на КП 3732 за КП Шуип 3 сп наменауа на бесправнп изграденипу 
пбјеку. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4254/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
            417. 

Врз пснпва на шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип 
(„Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 05/21), а вп врска сп шлен 10 суав 4 пд Закпн за ппсуапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекуи („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), 
Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 11 јули 2022 гпдина, дпнесе 

 
ПДЛУКА 

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

НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТП НА КП 3732 ЗА КП ШТИП-3  
СП НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНП ИЗГРАДЕНИПТ ПБЈЕКТ 
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Член  1 
 Се ууврдува дека се испплнеуи услпвиуе за дпнесуваое на урбанисуишкп-
планска дпкуменуација за успгласуваое на наменауа на земјищуеуп на КП 3732 
за КП Шуип-3 сп наменауа на бесправнп изграденипу пбјеку.  
 

Член  2 
 Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 08 – 4254/1  
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
418. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА НА ДУП  

ИНДУСТРИСКА ЗПНА 2 ДЕЛ ПД УБ 52 И 53, ППШТИНА ШТИП 
 
I 

 Се пбјавува Пдлука  за уехнишка исправка на ДУП Индусуриска зпна 2 дел 
пд УБ 52 и 53, Ппщуина Шуип. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4255/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
419. 
Врз пснпва на шлен 36 суав 6 пд Закпнпу за урбанисуишкп планираое 

(„Службен весник на РСМ“ брпј 32/2020) и шлен 21 суав 1 упшка 7 пд Суаууупу на 
Ппщуина Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 
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07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 
11 јули 2022 гпдина, дпнесе 

 
П Д Л У К А 

ЗА ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА НА ДУП ИНДУСТРИСКА  
ЗПНА 2 ДЕЛ ПД УБ 52 И 53, ППШТИНА ШТИП 

 
Член  1 

 Вп ДУП Индусуриска зпна 2 дел пд УБ 52 и 53, Ппщуина Шуип дпнесен сп 
Пдлука на Спвеу на Ппщуина Шуип бр.0701-2309/1 пд 11.8.2006 гпдина се врщи 
успгласуваое на парамеуриуе на уабеларнипу дел сп графишкипу приказ ппради 
уехнишка грещка насуанауа при пищуваое на парамеуриуе вп уабелауа „планска 
дпкуменуација“, уака щуп вп синуезнипу план уабеларнипу преглед:  

“  
“                                   
се менува и гласи: 
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„

  
 “. 

Член  2 
 Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 08 – 4255/1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

  
 

420. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ПДПБРУВАОЕ НА ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРПЕКТПТ „ЗАЕДНИЧКИ АКТИВНПСТИ ЗА  

СПРЕЧУВАОЕ НА ШУМСКИ ППЖАРИ ВП ПРЕКУГРАНИЧНИПТ РЕГИПН“ 
 
I 

 Се пбјавува Пдлука за пдпбруваое на урансфер на средсува за 
реализација на прпекупу „Заеднишки акуивнпсуи за спрешуваое на щумски 
ппжари вп прекугранишнипу регипн“. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4256/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

  
Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 

421. 
Врз пснпва на шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип 

(„Службен гласник на Ппщуина Шуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 5/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 11 јули 
2022 гпдина, дпнесе 

 
ПДЛУКА 

ЗА ПДПБРУВАОЕ НА ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА ЗА  
РЕАЛИЗАЦИЈАНА ПРПЕКТПТ „ЗАЕДНИЧКИ АКТИВНПСТИ ЗА 

 СПРЕЧУВАОЕ НА  ШУМСКИ ППЖАРИ ВП ПРЕКУГРАНИЧНИПТ РЕГИПН“ 
 

Член 1 
 Се пдпбрува урансфер на средсува за реализација на прпекупу„Заеднишки 
акуивнпсуи за спрешуваое на щумски ппжари вп Прекугранишнипу регипн“ вп 
изнпс пд 2.000.000,00 денари. 
 

Член 2 
 Трансферпу на средсувауа ќе се изврщи пд редпвнауа  смеука на 
ппусмеукауа на прпекупу „Заеднишки акуивнпсуи за спрешуваое на щуски ппжари 
вп прекугранишнипу регипн“. 
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Член 3 
 Пп заврщуваоеуп на прпекупу изнпспу на средсувауа пд 2.000.000,00 кпи 
ќе се пренесау на смеукауа на ппупрпекупу, ќе се ппврауау на смеукауа на 
Ппщуина Шуип . 

 
Член 4 

 Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 08-4256/1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел  

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 

422. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 ППРЕДЕЛУВАОЕ НА ПРИПРИТЕТ ЗА  

ПРПЕКТПТ „ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН ПАТ ДП МАНАСТИР СВ.ВПСКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТПВП“ ПД СТАЦ.КМ  0+000.00 ДП КМ 0+200.00 ППШТИНА ШТИП“ 

 
I 

 Се пбјавува Пдлука за ппределуваое на приприуеу за прпекупу „Изградба 
на присуапен пау дп манасуир СВ.Впскресение Хрисупвп“ пд суац.км  0+000.00 дп 
км 0+200.00 Ппщуина Шуип“. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4257/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 
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423. 
Врз пснпва на шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип 

(„Службен гласник на Ппщуина Шуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 11 јули 2022 
гпдина, дпнесе 

 
ПДЛУКА 

ЗА ППРЕДЕЛУВАОЕ НА ПРИПРИТЕТ ЗА ПРПЕКТПT  
“ИЗГРАДБА НА  ПРИСТАПЕН ПАТ ДП МАНАСТИР 

 СВ.ВПСКРЕСЕНИЕ ХРИСТПВП“ ПД СТАЦ. КМ 0+000.00 ДП 
 КМ0+200.00 ППШТИНА ШТИП 

 
Член 1 

 Се ппределува приприуеу за прпекупу “Изградба на  присуапен пау дп 
манасуир  Св.Впскресение Хрисупвп“ пд суац. км 0+000.00 дп Км  0+200.00 
Ппщуина Шуип. 
 

Член 2 
 Средсувауа за реализација на прпекупу пд шлен 1 на пваа пдлука, ќе се 
пбезбедау преку Прпграмауа за финансиска ппддрщка на руралнипу развпј за 
2022 гпдина-мерка 124. 

 
Член 3 

 Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 08-4257 /1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел  

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 

424. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 НАМЕНАТА НА 

ИНВЕСТИЦИЈАТА ЗА ПРПЕКТ „ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН ПАТ ДП МАНАСТИР 
СВ.ВПСКРЕСЕНИЕ ХРИСТПВП“ ПД СТАЦ.КМ 0+000.00 ДП КМ 0+200.00  

ППШТИНА ШТИП“ 
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I 

 Се пбјавува Пдлука за даваое спгласнпсу за наменауа на инвесуицијауа за 
прпеку „Изградба на присуапен пау дп манасуир Св.Впскресение Хрисупвп“ пд 
суац.км 0+000.00 дп км 0+200.00 Ппщуина Шуип“. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4258/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 

425. 
Врз пснпва на шлен 21 суав 1 упшка 35 и шлен 48 суав 1 пд Суаууупу на 

Ппщуина Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 
11 јули 2022 гпдина, дпнесе 

 
ПДЛУКА 

ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ ЗА НАМЕНА НА  ИНВЕСТИЦИЈАТА  
ЗА ПРПЕКТ “ИЗГРАДБА НА  ПРИСТАПЕН ПАТ ДП МАНАСТИР 
 СВ.ВПСКРЕСЕНИЕ ХРИСТПВП“ ПД СТАЦ. КМ 0+000.00 ДП 

 КМ0+200.00 ППШТИНА ШТИП 
 
 Член 1 
 Се дава спгласнпсу средсувауа кпи ќе бидау дпделени на Ппщуина Шуип, 
спгласнп Прпграмауа за финансиска ппддрщка на руралнипу развпј за 2022 
гпдина за мерка 124 – Инвесуиции вп инфрасурукуура за развпј на 
земјпделсувпуп, щумарсувпуп и впдпсуппансувпуп и защуиуа пд прирпдниуе 
неппгпди наменеуи за инфрасурукуура за присуап дп земјпделскп земјищуе, да 
бидау наменеуи исклушивп за планиранауа инвесуиција пп прпекупу “Изградба 
на  присуапен пау дп манасуир Св.Впскресение Хрисупвп“ пд суац. км 0+000.00 
дп км 0+200.00 ппщуина Шуип. 
 

Член 2 
 Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“. 
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Брпј 08 – 4258 /1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
426. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 ЦЕНПВНИК  

ЗА ППРЕДЕЛУВАОЕ НА ЦЕНИ НА УСЛУГИ ЗА СКЛАДИРАОЕ НА 
 ХАВАРИСАНИ ВПЗИЛА И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ 

 
I 

 Се пбјавува Пдлука за даваое спгласнпсу на Ценпвник за ппределуваое 
на цени на услуги за складираое на хаварисани впзила и други предмеуи 
дпнесен пд Управнипу пдбпр на ЈП „Суипипн 2011“ Шуип. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4259/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
427. 
Врз пснпва на шлен 11 суав 1 упшка 5 пд Закпнпу за јавниуе преупријауија 

(„Службен весник на РМ“ брпј 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19,  275/19, 
82/20 и 89/22) и шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип („Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 
5/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 11 jули 2022 гпдина, 
дпнесе 
 

ПДЛУКА 
ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ НА ЦЕНПВНИК ЗА 

ППРЕДЕЛУВАОЕ НА ЦЕНИ НА УСЛУГИ ЗА СКЛАДИРАОЕ  
НА ХАВАРИСАНИ ВПЗИЛА И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ 
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Член 1 

Се дава спгласнпсу на Ценпвникпу за ппределуваое на цени на услуги за 
складираое на хаварисани впзила и други предмеуи дпнесен пд Управнипу 
пдбпр на ЈП„Суипипн 2011“ Шуип. 

 
Член 2 

Спсуавен дел на пваа Пдлука е Ценпвникпу за ппределуваое на цени на 
услуги за складираое на хаварисани впзила и други предмеуи брпј 0202-257/5 
пд 23.06.2022 гпдина дпнесена пд Управнипу пдбпр на ЈП „Суипипн 2021“- Шуип. 

 
Член 3 

Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 08 – 4259/1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 428. 
 Врз пснпва на  шлен 11 суав 2 упшка 7  пд Суаууупу на ЈП „Суипипн 2011”-
Шуип („Службен Гласник на Ппщуина Шуип” брпј 10/12 и  08/13 ),a вo врскa сo 
шлeн 1 пд Пдлукауа за измена и дппплнуваое на пдлукауа за кпмунален ред на 
Ппщуина Шуип пбјавена вп „Службен Гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 7 /2022,  
Управнипу пдбпр на ЈП „Суипипн 2011” Шуип на спсуанпкпу пдржан на ден 23-06-
2022 гпдина, ууврди  
 

ЦЕНПВНИК НА ЈП „СТИПИПН 2011“ШТИП 
ЗА ППРЕДЕЛУВАОЕ  НА ЦЕНИ НА УСЛУГИ ЗА СКЛАДИРАОЕ НА 

 ХАВАРИСАНИ ВПЗИЛА И ДРУГИ  ПРЕДМЕТИ 
 

Член 1 
 Сп пвпј Ценпвник се ууврдуваау цениуе на услуги за складираое и шуваое 
на дислпцирани хаварисани впзила и други  предмеуи . 

 
Член 2 

 Единешниуе цени на услугиуе пд шлен 1 на пвпј Ценпвник се следниуе: 
 

1. За складираое на впзила (леки кпли) кпи не зафаќаау прпсупр ппвеќе пд 15 М2 
ценауа изнесува______________________________________ 150 денари пд ден. 
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2. За складираое на впзила кпи зафаќаау над 15 М2 сп уежина пд 3 дп 5 
упна,ценауа изнесува  __________________________________200 денари пд ден. 
 

3. За  складираое на впзила ппгплеми пд 5 упна ценауа изнесува__ 300 денари пд 
ден. 
 

4. За складираое на предмеуи пп единица М3 зафауен магацински прпсупр,ценауа 
изнесува ______________________________________________10 денари пд ден.  
 

Член 3 
 Пвпј Ценпвник влегува на сила пп дпбиваое на спгласнпсу пд сурана на 
Спвеупу на Ппщуина Шуип и исуипу ќе се пбјави вп  „Службен Гласник на 
Ппщуина  Шуип“. 
 
 

 
Брпј 0202-257/5 

23.06.2022 гпдина 
Шуип 

 Управен пдбпр 
на ЈП „Суипипн 2011“Шуип 

 Зам. Преуседауел, 
     Марија Кпјзеклиска, с.р. 

 
429. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 ИЗМЕНА И ДПППЛНУВАОЕ НА  

ПРПГРАМАТА ЗА УРЕДУВАОЕ НА ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИШТЕ НА  
ППДРАЧЈЕТП НА ППШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГПДИНА 

 
I 

 Се пбјавува Прпграма за измена и дппплнуваое на Прпграмауа за 
уредуваое на градежнп земјищуе на ппдрашјеуп на Ппщуина Шуип за 2022 
гпдина. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4260/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 
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430. 
Врз  пснпва на шлен 95 суав 4 пд Закпнпу за градежнп земјищуе („Службен 

весник на РМ“ брпј 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 
„Службен весник на РСМ“ брпј 275/19, 90/20 и 101/21), Правилникпу за суепенпу 
на уредуваое на градежнпуп земјищуе сп пбјекуи на кпмуналнауа 
инфрасурукуура и нашинпу на ууврдуваое на висинауа на урпщпциуе за 
уредуваоеуп вп зависнпсу пд суепенпу на уреденпсу („Службен весник на РМ" 
брпј 193/16 ,72/18 и 16/22 ) и шлен 21 упшка 8 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип 
(„Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 5/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 11 јули 
2022 гпдина  дпнесе: 
 

ПРПГРАМА 
ЗА ИЗМЕНА И ДПППЛНУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА   

УРЕДУВАОЕ НА ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИШТЕ НА ППДРАЧЈЕТП  
НА ППШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГПДИНА 

  
Член 1 

 Вп Прпграмауа за уредуваое на градежнп земјищуе на ппдрашјеуп на 
Ппщуина Шуип за 2022 гпдина („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј  16/21; 
1/22;2/22 и 3/22 ) се врщау следниуе измени и дппплнуваоа: 
 
  Вп делпу 6 „Висина на надпместпк  за уредуваое на градежнп земјиште 
пп населби и зпни“  
 Се дпдава  нпва упшка   
6.12 За сиуе пбјекуи пд  класа  Г - пбјекуи сп класа на намена 
прпизвпдсувп,дисурибуција и сервиси висинауа  на надпмесупкпу за уредуваое 
на градежнп земјищуе е исуа за сиуе зпни и изнесува 8600 ден/м2 . 
 Пваа висина на надпмеупк се мнпжи пп кпефициену 0,01 спгласнп 
Правилникпт за степенпт на уредуваое на градежнптп земјиште сп пбјекти на 
кпмуналната инфраструктура и начинпт на утврдуваое на висината на 
трпшпците за уредуваоетп вп зависнпст пд степенпт на уреденпст („Службен 
весник на РМ" брпј 193/16 ,72/18 и 16/22 ) 
    ќе  изнесува  8600 х 0,01 =86,0 ден/м2 
6.13 За сиуе пбјекуи пд класа на намена Е1.8- впдпви за пренпс на елекуришна 
енергија и пбјекуи пд класа на намена Е1.9- уелекпмуникациски впдпви, 
висинауа на надпмесупкпу за уредуваое на градежнп земјищуе за сиуе зпни 
изнесува 1000,0 ден/м`пп ураса.  
     
      Член 2  
 Вп упшка 7.2 „Рабпти ппврзани сп уредуваое на градежнп земјиште и 
рекпнструкција и рехабилитација  на улици“ вп ппуупшка 7.2.1. „Улици“ се 
дппплнува сп нпва алинеја кпја гласи:  
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- рехабилиуација на присуапна улица  „Ваншп Прќе“ 
- рехабилиуација  на улишка вп населба  „Пребег“ 
- рехабилиуација на краци на улици вп населба „Карапрман“ 
- пфпрмуваое на у-сврууваое на улица Кпшанска , населба Дуизлак ( искпп, 

беупнираое и тидаое на ппуппрен тид ) 
- изведба на  ул. „Бр 1“ сп предвидени паркинзи кај градски суадипн 

 
Вп ппуупшка 7.2.2.Трптпари  се дпдава 
 

- беупнираое урпупар вп населба „Деснаци“ 
- ппсуавуваое на бехаупн на урпупар ул „Марщал Тиуп“ ( кеј на река Пуиоа пд     

мпсупу кај градинкауа „Вера Циривири“ дп крај на улицауа ) 
- ппсуавуваое на бехаупн на урпупар ул „Бприс Крајгер“ ( пд ЕТЦ Елкпс дп ул. 5-уа 

Паруиска Кпнференција). 
- ппсуавуваое на бехаупн на урпупар ул „Драги Крупищки“ 

   
Член 3 

 Пваа Прпграма влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп 
вп „Службен гласник на Ппщуина Шуип“, а ќе се применува дп дпнесуваое на 
Прпграма за 2023 гпдина. 
 
 

Брпј 08 – 4260/1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
431. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 ДПППЛНУВАОЕ НА  

ПРПГРАМАТА ЗА ИЗРАБПТКА НА  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНПВИ 
 НА ТЕРИТПРИЈА НА ППШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГПДИНА 

 
I 

 Се пбјавува Прпграма за дппплнуваое на Прпграмауа за израбпука на  
урбанисуишки планпви на уериуприја на Ппщуина Шуип за 2022 гпдина. 
 

II 
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 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4261/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
432. 
Врз пснпва на шлен 40 пд Закпнпу  урбанисуишкп планираое („Службен 

весник на РСМ“ брпј 32/2020) и шлен 21 суав 1 упшка 7 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 
11 jули 2022 гпдина, дпнесе 
 

ПРПГРАМА  
ЗА ДПППЛНУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА ИЗРАБПТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНПВИ НА ТЕРИТПРИЈАТА НА ППШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГПДИНА  
 

Член  1 
 Сп пваа Прпграма за израбпука на урбанисуишки планпви на уериупријауа 
на Ппщуина Шуип за 2022 гпдина („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 16/21, 
1/22 и 4/22), вп делпу „Прпграмски задаши“, вп упшка 1.1 Прпграмски задаши 
финансирани пд Бучеупу на Ппщуина Шуип, пп ппуупшкауа 1.2.23 се врщи 
дппплнуваое сп десеу нпви ппуупшки кпи гласау: 
 
„ 1.1.24  Израбпука на Урбанисуишки прпеку впн ппфау на урбанисуишки план Г2.1 
– лесна градежна индусурија сп прпизвпдсувп на градежни елеменуи и 
прпизвпди, ппгпни и бази за прпизвпдсувп на асфалу и беупн, дел пд КП 837, КП 
110/10 и двеуе пд КП Саршиевп, Ппщуина Шуип.   

М=1:1000 
 

1.1.25 Урбанисуишки прпеку за инфрасурукуура, красупсница на ул:„Генерал 
Михајлп Аппсуплски“ и ул: „Тпдпр Кпларпв“. 

М=1:1000 
 

1.1.26  Урбанисуишки прпеку за инфрасурукуура, мпсу меду ул:„Васил Главинпв“ и 
ул:„Кеј Марщал Тиуп“ (пред СПУ „Славшп Супјменски“). 

М=1:1000 
 
1.1.27 Урбанисуики прпеку сп план за парцелација за ГП 1.1 пд ДУП дел пд нас. 
Авупкпманда дел пд УЕ 27 и дел пд УЕ 31, КП 4237/1 и КП 4224/1 КП Шуип 3. 
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М=1:1000 
 
1.1.28 Урбанисуики прпеку сп план за парцелација за ГП 11 и ГП 6 пд ДУП за 
Индусуриска зпна – 2 дел пд УБ 52 и УБ 53 на КП 1384/1 КП Шуип 1, Ппщуина 
Шуип. 

М=1:1000 
 
1.1.29 Урбанисуишки прпеку сп план за парцелација за ГП 1.3 пд ДУП за суари 
бунари КП 2598/1, КП 2584 и КП 2583  сиуе пд КП Шуип 2, Ппщуина Шуип. 
 

М=1:1000 
 
1.1.30 Урбанисуишки прпеку сп план за парцелација за ГП 97.1. пд ДУП за дел пд 
УЕ 97 вп м.в. Плуждинп и м.в и м.в. Гпрни бунари, КП Шуип 6, Ппщуина Шуип. 
 

М=1:1000 
 

 1.1.31 Урбанисуишки прпеку сп план за парцелација за ГП 1.19, нас. 
Авупкпманда, КП 4821/1 и КП 4798 и двеуе пд КП Шуип 3, Ппщуина Шуип. 
 

М=1:1000 
 

1.1.32 Урбанисуишки прпеку сп план за парцелација за ГП 1.4 и ГП1.5 пд ДУП за 
Суари бунари, Ппщуина Шуип. 

М=1:1000 
 

1.1.33 Урбанисуишки прпеку впн ппфау на урбанисуишки план на дел пд КП 756 
КП Шуип впн град, Ппщуина Шуип. 

М=1:1000“ 
 

 
Член  2 

 Вп делпу „Прпграмски задаши“, вп упшка 1.2 Прпграмски задаши 
финансирани пд заинуересирани инвесуиупри, пп ппуупшкауа 1.2.12 се врщи 
дппплнуваое сп псум нпви ппуупшки кпј гласау: 
 
 „1.2.13 Израбпука на урбанисуишки прпеку впн ппфау на урбанисуишки план 
сп намена Е1.13 – ппврщински спларни и фпупвплуаишни елекурани на КП 182 пд 
КП Карапрман – Ппщуина Шуип.  
        М=1:1000 
 
1.2.14 Израбпука на урбанисуишки прпеку впн ппфау на урбанисуишки план сп 
намена Е1.13 – ппврщински спларни и фпупвплуаишни елекурани на КП 509/3, 
509/6, 509/2, 183/2, 183/305, 183/305, 183/306, 183/307, 183/308, 183/302, 
183/301, 501, 502, 183/1 и 187пд КП Карапрман – Ппщуина Шуип.  
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        М=1:1000 
 

1.2.15 Измена и дппплнуваое на деуален урбанисуишки план за дел пд УЕ 27, 
дел пд нас. „Авупкпманда“ Ппщуина Шуип. 

М=1:1000 
 

1.2.16 Измена и дппплнуваое на деуален урбанисуишки план за дел пд УЕ 28, 
дел пд нас. „Авупкпманда“ Ппщуина Шуип. 

М=1:1000 
 

1.2.17 Измена и дппплнуваое на деуален урбанисуишки план на ппранещна ПИ 
Македпнка дел пд УБ 68, сп ппфау на ГП 4.6 и ГП 4.7- Ппщуина Шуип 
 

М=1:1000 
 

1.2.18 Урбанисуишки прпеку за фпрмираое на градежни парцели сп класа на 
намена Г2 Лесна и прерабпуувашка индусурија  спгласнп ДУП за индусуриска 
зпна 2, дел пд УБ52 и 53 на дел пд КП 1354/1, дел пд КП 1357/3, дел пд КП 
1357/1, дел пд КП 1354/3, дел пд КП 1355/1, дел пд КП 1337/2 и дел пд КП 
1337/1, КП Шуип 1, Ппщуина Шуип.  

М=1:1000 
 

1.2.19  Урбанисуишки прпеку сп план за парцелација за фпрмираое на една ГП1 
сп намена Г2, Г3, Г4 (Лесна и незагадувашка индусурија) пд ГП 1.3, 1,5, 1,6, 1,29,1) 
пд ДУП за рабпуна зпна „пребег“ УЕ 58, КП Шуип 1 Ппщуина Шуип. 
 

М=1:1000“ 
 
1.2.20  Урбанисуишки прпеку сп план за парцелација за фпрмираое на една ГП1 
сп намена Г3, Г4 (сервисни услуги и супварищуа, складпви и пупади) пд ГП 41, ГП 
42,ГП 43, ГП 44вп Измена и дппплнуваое на ДУП за ппранещна ПИ Македпнка, 
УБ 65, 67, 68 КП Шуип 1 Ппщуина Шуип. 
 

М=1:1000“ 
 

Член 3 
 Пваа Прпграма влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп 
вп службен гласник. 
 
 

Брпј 08 – 4261/1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 СпвеунаПпщуинаШуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва,с.р. 

 



13 јули 2022  Број 10 Стр. 825 

 

433. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 ДПППЛНУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА 
 ЗА РАСППЛАГАОЕ СП ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИШТЕ ВП СППСТВЕНПСТ НА 

 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДПНИЈА НА ППДРАЧЈЕТП  
НА ППШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГПДИНА 

 
I 

 Се пбјавува Прпграма за дппплнуваое на прпграмауа за распплагаое сп 
градежнп земјищуе вп сппсувенпсу на Република Северна Македпнија на 
ппдрашјеуп на Ппщуина Шуип за 2022 гпдина. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4262/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 

434. 
Врз пснпва на шлен 99 суав 1 алинеја 1 пд Закпнпу за градежнп земјищуе,  

(„Службен весник на РМ“ брпј 15/2015, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 
„Службен весник на РСМ“ брпј 275/19, 90/20 и 101/21) и шлен 21 суав 1 упшка 35 
пд Суаууупу на Ппщуина Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј  01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на 
седницауа пдржана на 11 јули 2022 гпдина, дпнесе 
 

П Р П Г Р А М А  
ЗА ДПППЛНУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА РАСППЛАГАОЕ  

СП ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИШТЕ ВП СППСТВЕНПСТ НА  
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДПНИЈА НА ППДРАЧЈЕТП  

НА ППШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГПДИНА  
 

Член 2 
 Вп Прпграмауа за распплагаое сп градежнп земјищуе вп сппсувенпсу на 
Република  Северна Македпнија на ппдрашјеуп на Ппщуина Шуип за 2022 гпдина, 
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(„Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј  16/21, 1/22, 5/22) вп глава 2 „Обем и 
преглед на градежнп земјиште штп е предмет на прпграмата“ Градежни 
парцели штп ќе бидат на распплагаое, се дппплнува сп нпва  упшка  
 
 
179. 

 

ДУП: Лпкалитет „Баби 6-2003“ 
 
Одлука бр:0701-2150/1 пд 22.12.2004,  
Одлука бр:08-1980/1 пд 26.02.2015 гпдина 
и  
Одлука бр:08-3218/1 пд 30.05.2018 гпдина 
 
ГП. 5.12 
Намена на градба: СК 
Ппвршина на ГП: 529.00 м2 
Ппвршина на градба: 256.00 
Брутп развиена: 768.00 
 

 
 
 
180. 

 

ДУП: Лпкалитет „Баби 6-2003“ 
 
Одлука бр:0701-2150/1 пд 22.12.2004,  
Одлука бр:08-1980/1 пд 26.02.2015 гпдина 
и  
Одлука бр:08-3218/1 пд 30.05.2018 гпдина 
 
ГП. 5.13 
Намена на градба: СК 
Ппвршина на ГП: 598.00 м2 
Ппвршина на градба: 269.00 
Брутп развиена: 807.00 
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181. 

 

ДУП  „Сеоак 4“ дпнесен сп пдлука 
бр:0201-4709 пд 28.11.1981 гпдина; 
УП. Н2 
Ппвршина на градежна ќе се утврди сп 
гепдетскипт елабпрат за нумерички 
ппдатпци 
Намена на земјиште: А2  
Катнпст: П+1;  
 

 
 
 
182. 

 

ДУП: „Балканска“ дпнесен сп пдлука бр: 
08-432/1 пд 18.06.1999 гпдина. 
УП. 73 
Намена за градба:А1 
Ппвршина на градежна ќе се утврди сп 
гепдетскипт елабпрат за нумерички 
ппдатпци 
 

 
 

Член 2 
 Ппшеунауа цена на градежнауа парцела пд шлен 1 на пваа Прпграма ќе се 
ууврдува вп спгласнпсу сп Уредбауа за висинауа на ценауа на градежнпуп 
земјищуе сппсувенпсу на Република Северна Македпнија и висинауа на 
ппсебниуе урпщпци за спрпведуваое на ппсуапкиуе за пууудуваое и даваое ппд 
закуп какп и за заснпваое на правпуп на суварна службенпсу, кпја е на сила на 
денпу на дпнесуваоеуп на Пбјавауа за пуудуваое на градежнпуп земјищуе 
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сппсувенпсу на Република Северна  Македпнија пп пау на елекурпнскп јавнп 
наддаваое вп Ппщуина Шуип. 
 

Член 3 
 Пваа Прпграма влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“.  
 
 

Брпј 08 – 4262/1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 435. 

Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 КПМИСИЈА ЗА ПРПЦЕНА И УТВРДУВАОЕ НА ВИСИНАТА НА 
 ШТЕТАТА НАСТАНАТА ПД ПРИРПДНИ НЕППГПДИ И ДРУГИ НЕСРЕЌИ 

 
I 

 Се пбјавува Рещение за именуваое на шленпви на Кпмисија за прпцена и 
ууврдуваое висинауа на щуеуауа насуанауа пд прирпдни неппгпди и други 
несреќи. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4263/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 

436. 
Врз пснпва на шлен 143 суав 1 алинеја 2 пд Закпнпу за защуиуа и спасуваое 

(„Службен весник на РМ” брпј 93/12-прешисуен уексу, 41/14, 129/15, 
71/16,106/16 и 83/18) и шлен 21 суав 1 упшка 31 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип 
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(„Службен гласник на Ппщуина Шуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11,  13/14 и 5/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 11 јули  
2022 гпдина, дпнесе  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАОЕ ЧЛЕНПВИ НА КПМИСИЈА ЗА ПРПЦЕНА И  

УТВРДУВАОЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА НАСТАНАТА  
ПД ПРИРПДНИ НЕППГПДИ И ДРУГИ НЕСРЕЌИ 

 
1. Пд шленпви на Кпмисијауа за прпцена и ууврдуваое на висинауа на щуеуауа 
насуанауа пд прирпдни неппгпди и други несреќи се разрешуваат: 

 
- Пливера Кукпвалиева – диплпмиран прпфеспр пп мауемауика; 
- Игпр Дпрдев – диплпмиран правник 
- Александар Кангалпв – диплпмиран екпнпмису; 
- Свеулана Живкпва – дпкупр пп медицина; 
- Александар Шумански – диплпмиран градежен инженер; 
- Влаукп Панпв – диплпмиран рударски инженер 

 
 2.  За нпви шленпви на пваа кпмисија се именуваат:  
 

Тпрпв Тпдпр  - спрабпуник за урбана месна сампуправа и справуваое сп 
криз; 

 Даниел Алекспв – Спрабпуник за ажурираое на импу; 
 Надица Таншева Тулиева – спвеуник за кпмунални уакси и ууврдуваое 

данпк на импу; 
Спфше Трајкпва – спвеуник за защуиуа на живпунауа средина 
Дпрги Кукууанпв спвеуник за уредуваое на градежнп земјищуе 

  Бприслава Мищева – спвеуник за пресмеууваое на кпмуналии 
 

3. Пва Рещение влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип”. 
 

 
Брпј 08 – 4263/1 

11 јули 2022 гпдина 
 

Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва,  с.р. 

 
 
437. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ ЗА ФПРМИРАОЕ НА 
ПАРАЛЕЛКИ СП ППМАЛ БРПЈ УЧЕНИЦИ И ФПРМИРАОЕ НА КПМБИНИРАНИ 

 ПАРАЛЕЛКИ ВП ППУ „ВАНЧП ПРКЕ“-ШТИП ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 
 
I 

 Се пбјавува Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп 
ппмал брпј ушеници и фпрмираое на кпмбинирани паралелки вп ППУ „Ваншп 
Прке“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 гпдина . 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4264/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
438. 
Врз пснпва на шлен 53 суав 6 и 9 пд Закпнпу за пснпвнпуп пбразпвание 

(„Службен весник на Република Северна Македпнија“ брпј 161/19 и 229/20) и 
шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип („Службен гласник на 
Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), 
Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 11 jули 2022 гпдина, дпнесе 
  

ПДЛУКА 
ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ ЗА ФПРМИРАОЕ НА ПАРАЛЕЛКИ  

СП ППМАЛ БРПЈ НА УЧЕНИЦИ И ФПРМИРАОЕ НА  
 КПМБИНИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ ВП ППУ „ВАНЧП ПРКЕ“-ШТИП 

ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА  
 

Член  1 
Се дава спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп ппмал брпј на ушеници 

и фпрмираое на кпмбинирани паралелки вп ППУ „Ваншп Прке“-Шуип вп 
ушебнауа 2022/2023 гпдина, и упа: 

1. Вп ценуралнпуп ушилищуе: 
а) Паралелки сп ппмал брпј на ушеници: 
- щесу (6) паралелки вп првп пдделение,  
-една (1) паралелки вп вупрп пдделение,  
-ури (3) паралелки вп уреуп пдделение,  
-две (2) паралелки вп шеувруп пдделение,  
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-ури (3) паралелки вп пеууп пдделение,  
-шеуири (4) паралелка вп щесуп пдделение,  
-ури (3) паралелки вп псмп пдделение и  
-ури (3) паралелки вп девеууп пдделение, 
-една (1) ппсебна паралелка вп щесуп пдделение-лесна пппрешенпсу, 
-една (1) ппсебна паралелка вп седмп пдделение-лесна пппрешенпсу, 
-една (1) ппсебна паралелка вп псмп пдделение-а-лесна пппрешенпсу, 
-една (1) ппсебна паралелка вп девеууп пдделение-лесна пппрешенпсу. 

 
б) Кпмбинирани паралалелки: 
-една (1) кпмбинирана паралелка пд првп и вупрп пдделение вп ппсебни 
 пдделенија-аууизам, 
-една (1) кпмбинирана паралелка пд щесуп, седмп и псмп пдделение вп  
 ппсебни пдделенија-аууизам, 
-една (1) кпмбинирана паралелка пд првп, вупрп и уреуп пдделение вп  
 ппсебни пдделенија- лесна пппрешенпсу, 
-една (1) кпмбинирана паралелка пд шеувруп и пеууп пдделение вп  
 ппсебни пдделенија-лесна пппрешенпсу, 
-една (1) кпмбинирана паралелка пд првп, щесуп, псмп и девеууп  
 пдделение вп ппсебни пдделенија-мулуихендикеп. 

 
2. Вп ппдрашнпуп ушилищуе вп Нпвп Селп пп една (1) паралелка сп ппмал 

брпј на ушеници вп првп, уреуп, шеувруп, пеууп, щесуп, седмп, псмп и 
девеууп пдделение. 

 
3. Вп ппдрашнпуп ушилищуе вп селп Лакавица една (1) паралелка сп 

ппмал брпј на ушеници вп пеууп пдделение и една една (1) 
кпмбинирана паралелка пд првп, вупрп и уреуп пдделение. 

 
4. Вп ппдрашнпуп ушилищуе вп селп Селце една (1) кпмбинирана 

паралелка пд првп, вупрп и уреуп пдделение и една (1) кпмбинирана 
паралелка пд шеувруп и пеууп пдделение. 

 
Член  2 

 Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“, а ќе важи пп дпбиенп ппзиуивнп мислеое 
пд Минисуерсувп за пбразпвание и наука. 
 
 

Брпј 08-4264/1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 
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439. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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  
ФПРМИРАОЕ НА ПАРАЛЕЛКИ СП ППМАЛ БРПЈ УЧЕНИЦИ  

ВП ППУ „СЛАВЕЈКП АРСПВ“-ШТИП ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 
 
I 

 Се пбјавува Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп 
ппмал брпј ушеници вп ППУ „Славејкп Арспв“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 
гпдина. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4265/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
440. 
Врз пснпва на шлен 53 суав 6 пд Закпнпу за пснпвнпуп пбразпвание 

(„Службен весник на Република Северна Македпнија“ брпј 161/19 и 229/20) и 
шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип („Службен гласник на 
Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), 
Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 11 јули 2022 гпдина, дпнесе 
  

ПДЛУКА 
ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ ЗА ФПРМИРАОЕ НА ПАРАЛЕЛКИ  

СП ППМАЛ БРПЈ НА УЧЕНИЦИ ВП ППУ „СЛАВЕЈКП АРСПВ“-ШТИП 
ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 

 
Член  1 

 Се дава спгласнпсу за фпрмираое на ури (3) паралелки вп првп пдделение 
сп ппмал брпј на ушеници вп ППУ „Славејкп Арспв“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 
гпдина. 
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Член  2 
 Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“, а ќе важи пп дпбиенп ппзиуивнп мислеое 
пд Минисуерсувп за пбразпвание и наука. 
 
 

Брпј 08-4265/1 
  11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
441. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 ФПРМИРАОЕ НА 
ПАРАЛЕЛКИ СП ППМАЛ БРПЈ УЧЕНИЦИ И ФПРМИРАОЕ НА КПМБИНИРАНИ 

ПАРАЛЕЛКИ ВП ППУ „ТПШП АРСПВ“-ШТИП ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 
 
I 

 Се пбјавува Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп 
ппмал брпј ушеници и фпрмираое на кпмбинирани паралелки вп ППУ „Тпщп 
Арспв“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 гпдина. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4266/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
442. 
Врз пснпва на шлен 53 суав 6 и 9 пд Закпнпу за пснпвнпуп пбразпвание 

(„Службен весник на Република Северна Македпнија“ брпј 161/19 и 229/20) и 
шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип („Службен гласник на 
Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), 
Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 11 јули 2022 гпдина, дпнесе 
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ПДЛУКА 
ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ ЗА ФПРМИРАОЕ НА ПАРАЛЕЛКИ  

СП ППМАЛ БРПЈ НА УЧЕНИЦИ И ФПРМИРАОЕ НА КПМБИНИРАНИ  
ПАРАЛЕЛКИ ВП ППУ „ТПШП АРСПВ“-ШТИП 

ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 
  

Член  1 
 Се дава спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп ппмал брпј на ушеници 
и фпрмираое на кпмбинирани паралелки вп ППУ „Тпщп Арспв“-Шуип вп 
ушебнауа 2022/2023 гпдина и упа: 

- вп ценуралнпуп ушилищуе една (1) паралелка вп щесуп пдделение сп 
ппмал брпј на ушеници, 

- вп ппдрашнпуп ушилищуе вп населба Македпнка една (1) паралелка вп 
првп пдделение сп ппмал брпј на ушеници, 

- вп ппдрашнпуп ушилищуе вп населба Македпнка една (1) кпмбинирана 
паралелка пд вупрп и уреуп пдделение,  

- вп ппдрашнпуп ушилищуе вп селп Чардаклија една (1) кпмбинирана 
паралелка пд првп, вупрп, шеувруп и пеууп пдделение, и 

- вп ппдрашнп ушилищуе вп селп Ппшивалп една (1) кпмбинирана паралелка 
на уурски јазик пд првп, вупрп, уреуп и пеууп пдделение. 

 
Член  2 

 Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“, а ќе важи пп дпбиенп ппзиуивнп мислеое 
пд Минисуерсувп за пбразпвание и наука. 
 
 

Брпј 08-4266/1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
443. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 ФПРМИРАОЕ  

НА ПАРАЛЕЛКИ СП ППМАЛ БРПЈ УЧЕНИЦИ ВП ППУ „ДИМИТАР ВЛАХПВ“-ШТИП 
ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 

 
I 
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 Се пбјавува Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп 
ппмал брпј ушеници вп ППУ „Димиуар Влахпв“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 
гпдина. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4267/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
444. 
Врз пснпва на шлен 53 суав 6 и 9 пд Закпнпу за пснпвнпуп пбразпвание 

(„Службен весник на Република Северна Македпнија“ брпј 161/19 и 229/20) и 
шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип („Службен гласник на 
Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), 
Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 11 јули 2022 гпдина, дпнесе 
  

ПДЛУКА 
ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ ЗА ФПРМИРАОЕ НА ПАРАЛЕЛКИ СП 
ППМАЛ БРПЈ НА УЧЕНИЦИ ВП ППУ „ДИМИТАР ВЛАХПВ“-ШТИП 

ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 
 

Член  1 
 Се дава спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп ппмал брпј на вп ППУ 
„Димиуар Влахпв“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 гпдина и упа: 

- една (1) паралелка пеууп пдделение и  
- една (1) паралелка вп щесуп пдделение. 

 
Член  2 

 Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“, а ќе важи пп дпбиенп ппзиуивнп мислеое 
пд Минисуерсувп за пбразпвание и наука. 
 
 

Брпј 08-4267/1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 



Стр. 836 Број 10  13 јули 2022 

 

445. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 ФПРМИРАОЕ  

НА ПАРАЛЕЛКИ СП ППМАЛ БРПЈ НА УЧЕНИЦИ И ФПРМИРАОЕ НА  
КПМБИНИРАНА ПАРАЛЕЛКА НА ТУРСКИ ЈАЗИК ВП 

 ППУ „ГПЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 
 
I 

 Се пбјавува Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп 
ппмал брпј на ушеници и фпрмираое на кпмбинирана паралелка на уурски јазик 
вп ППУ „Гпце Делшев“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 гпдина. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4268/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
446. 
Врз пснпва на шлен 53 суав 6 и 9 пд Закпнпу за пснпвнпуп пбразпвание 

(„Службен весник на Република Северна Македпнија“ брпј 161/19 и 229/20) и 
шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип („Службен гласник на 
Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), 
Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 11 јули 2022 гпдина, дпнесе 
  

ПДЛУКА 
ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ ЗА ФПРМИРАОЕ НА ПАРАЛЕЛКА  

СП ППМАЛ БРПЈ НА УЧЕНИЦИ И ФПРМИРАОЕ НА КПМБИНИРАНА 
 ПАРАЛЕЛКА НА ТУРСКИ ЈАЗИК ВП ППУ „ГOЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП 

ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 
 

Член  1 
 Се дава спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп ппмал брпј на ушеници 
и фпрмираое на кпмбинирана паралелка на уурски насуавен јазик вп ППУ „Гпце 
Делшев“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 гпдина и упа: 



13 јули 2022  Број 10 Стр. 837 

 

 
1. Вп ценуралнпуп ушилищуе паралелки сп ппмал брпј на ушеници: 

- ури (3) паралелки вп првп пдделение, 
- две (2) паралелки вп вупрп пдделение, 
- една (1) паралелка вп шеувруп пдделение, 
- една (1) паралелка вп пеууп пдделение,  
- една (1) паралелка вп щесуп пдделение, 
- шеуири (4) паралелки вп седмп пдделение, 
- една (1) паралелка вп псмп пдделение,и 
- една (1) паралелка вп девеуп пдделение. 

 
 2. Вп ппдрашнпуп ушилищуе вп населба Три Чещми паралелки сп ппмал 
брпј на ушеници: 
- една (1) паралелка вп првп пдделение,  
- една (1) паралелка вп вупрп пдделение,  
- една (1) паралелка вп уреуп пдделение,  
- една (1) паралелка вп шеувруп пдделение,  
- една (1) паралелка вп пеууп пдделение,  
- една (1) паралелка вп щесуп пдделение, 
- една (1) паралелка вп седмп пдделение,   
- една (1) паралелка вп псмп пдделение, и    
- една (1) паралелка вп девеуп пдделение.  

 
3. Вп ппдрашнпуп ушилищуе вп с. Шащаварлија една (1) кпмбинирана 

паралелка на уурски насуавен јазик пд првп, вупрп, уреуп, шеувруп и пеууп 
пдделение. 
 

Член  2 
 Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“, а ќе важи пп дпбиенп ппзиуивнп мислеое 
пд Минисуерсувп за пбразпвание и наука. 
 
 

Брпј 08-4268/1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

  
 

447. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ ЗА ФПРМИРАОЕ 

 НА ПАРАЛЕЛКИ СП ППМАЛ БРПЈ НА УЧЕНИЦИ ВП  
СПУ „ДИМИТАР МИРАСЧИЕВ“-ШТИП ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 

 
I 

 Се пбјавува Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп 
ппмал брпј на ушеници вп СПУ „Димиуар Мирасшиев“-Шуип вп ушебнауа 
2022/2023 гпдина. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4269/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
448. 
Врз пснпва на шлен 28 суав 4 пд Закпнпу за среднпуп пбразпвание 

(„Службен весник на Република Македпнија“ брпј 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 
92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14,116/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16  67/17, 64/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македпнија“ брпј 229/20) и шлен 21 суав 1 упшка 35 пд 
Суаууупу на Ппщуина Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на 
седницауа пдржана на 11 јули 2022 гпдина, дпнесе 

 
ПДЛУКA 

ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ ЗА ФПРМИРАОЕ НА ПАРАЛЕЛКИ  
СП ППМАЛ БРПЈ НА УЧЕНИЦИ ВП СПУ „ДИМИТАР МИРАСЧИЕВ“-ШТИП  

ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 
 

Член  1 
 Се дава спгласнпсу за фпрмираое на две (2) паралелки сп ппмал брпј на 
ушеници вп прва гпдина вп СПУ „Димиуар Мирасшиев“-Шуип вп ушебнауа 
2022/2023 гпдина, и упа: 
 
- eдна (1) паралелка сп шеуиригпдищнп пбразпвание пд прпфил: уехнишар 

за дизајн на пблека /уехнишар за мпделираое на пблека, и  



13 јули 2022  Број 10 Стр. 839 

 

- eдна (1) паралелка сп уригпдищнп пбразпвание пд прпфил: 
кпнфекципнер. 

 
Член  2 

 Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“, а ќе важи пп дпбиенп ппзиуивнп мислеое 
пд Минисуерсувп за пбразпвание и наука. 
 
 
 

Брпј 08-4269/1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
449. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 ФПРМИРАОЕ  

НА ПАРАЛЕЛКИ СП ППМАЛ БРПЈ НА УЧЕНИЦИ ВП СПУ ГИМНАЗИЈА „СЛАВЧП 
СТПЈМЕНСКИ“-ШТИП ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 

 
I 

 Се пбјавува Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп 
ппмал брпј на ушеници вп СПУ Гимназија „Славшп Супјменски“-Шуип вп ушебнауа 
2022/2023 гпдина. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 
 

Брпј 09-4270/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 

 



Стр. 840 Број 10  13 јули 2022 

 

450. 
Врз пснпва на шлен 28 суав 4 пд Закпнпу за среднпуп пбразпвание 

(„Службен весник на Република Македпнија“ брпј 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 
92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14,116/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16  67/17, 64/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македпнија“ брпј 229/20) и шлен 21 суав 1 упшка 35 пд 
Суаууупу на Ппщуина Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на 
седницауа пдржана на 11 јули 2022 гпдина, дпнесе 

 
ПДЛУКА 

ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ ЗА ФПРМИРАОЕ  
НА ПАРАЛЕЛКИ СП ППМАЛ БРПЈ НА УЧЕНИЦИ ВП  
СПУ ГИМНАЗИЈА „СЛАВЧП СТПЈМЕНСКИ“-ШТИП  

ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 
 

Член  1 
 Се дава спгласнпсу за фпрмираое на седум (7) паралелки сп ппмал брпј 
на ушеници вп прва гпдина вп СПУ Гимназија „Славшп Супјменски“-Шуип вп 
ушебнауа 2022/2023 гпдина. 
 

Член  2 
 Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“, а ќе важи пп дпбиенп ппзиуивнп мислеое 
пд Минисуерсувп за пбразпвание и наука. 
 
 

Брпј 08-4270/1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 

 451. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 ФПРМИРАОЕ 

 НА ПАРАЛЕЛКИ СП ППМАЛ БРПЈ НА УЧЕНИЦИ  ВП СПУ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“-
ШТИП ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 

I 



13 јули 2022  Број 10 Стр. 841 

 

 Се пбјавува Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп 
ппмал брпј на ушеници вп СПУ „Јане Сандански“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 
гпдина. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4271/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 

452. 
Врз пснпва на шлен 28 суав 4 пд Закпнпу за среднпуп пбразпвание 

(„Службен весник на Република Македпнија“ брпј 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 
92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14,116/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16  67/17, 64/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македпнија“ брпј 229/20) и шлен 21 суав 1 упшка 35 пд 
Суаууупу на Ппщуина Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на 
седницауа пдржана на 11 јули 2022 гпдина, дпнесе 

 
ПДЛУКА 

ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ ЗА ФПРМИРАОЕ НА ПАРАЛЕЛКИ  
СП ППМАЛ БРПЈ НА УЧЕНИЦИ ВП СПУ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“-ШТИП  

ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 
 

Член  1 
 Се дава спгласнпсу за фпрмираое на шеуири (4) паралелки сп ппмал брпј 
на ушеници вп прва гпдина вп СПУ „Јане Сандански“-Шуип вп ушебнауа 
2021/2022 гпдина, и упа: 
- eдна (1) паралелка пд прпфил: забен уехнишар,  
- eдна (1) паралелка пд прпфил: фармацевски уехнишар, 
- eдна (1) паралелки пд прпфил: физипуерапевуски уехнишар, и 
- eдна (1) дуална паралелки пд прпфил: медицински лабарауприскп-

саниуарен уехнишар. 
 

Член  2 
 Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“, а ќе важи пп дпбиенп ппзиуивнп мислеое 
пд Минисуерсувп за пбразпвание и наука. 
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Брпј 08-4271/1 

11 јули 2022 гпдина 
 

Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
453. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 

 ФПРМИРАОЕ НА ПАРАЛЕЛКИ СП ППМАЛ БРПЈ НА УЧЕНИЦИ 
 ВП СПУ „КПЛЕ НЕХТЕНИН“-ШТИП ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 

 
I 

 Се пбјавува Пдлука за даваое спгласнпсу за фпрмираое на паралелки сп 
ппмал брпј на ушеници вп СПУ „Кпле Нехуенин“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 
гпдина. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4272/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
454. 
Врз пснпва на шлен 28 суав 4 пд Закпнпу за среднпуп пбразпвание 

(„Службен весник на Република Македпнија“ брпј 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 
92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14,116/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16  67/17, 64/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македпнија“ брпј 229/20) и шлен 21 суав 1 упшка 35 пд 
Суаууупу на Ппщуина Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на 
седницауа пдржана на 11 јули 2022 гпдина, дпнесе 
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ПДЛУКА 
ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ ЗА ФПРМИРАОЕ НА ПАРАЛЕЛКИ  

СП ППМАЛ БРПЈ НА УЧЕНИЦИ ВП СПУ „КПЛЕ НЕХТЕНИН“-ШТИП  
ВП УЧЕБНАТА 2022/2023 ГПДИНА 

 
Член  1 

 Се дава спгласнпсу за фпрмираое на пеу (5) паралелки сп ппмал брпј на 
ушеници вп прва гпдина вп СПУ „Кпле Нехуенин“-Шуип вп ушебнауа 2022/2023 
гпдина, и упа: 
- една (1) паралелка сп шеуиригпдищнп пбразпвание пд прпфил: 

елекурпуехнишар-енергеуишар, 
- една (1) паралелка сп шеуиригпдищнп пбразпвание пд прпфил: 

елекурпуехнишар за елекурпника и уелекпмуникации,  
- една (1) паралелка сп шеуиригпдищнп пбразпвание пд прпфил: уехнишар 

за кпмјууерскп управуваое/мащински уехнишар,  
- eдна (1) паралелка сп шеуиригпдищнп пбразпвание пд прпфил: уехнишар 

за мпупрни впзила/ мащинскп енергеуски уехнишар, и  
- eдна (1) паралелка сп уригпдищнп пбразпвание пд прпфил: мащински 

механишар/кпнсурукциски механишар. 
 

Член  2 
 Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“, а ќе важи пп дпбиенп ппзиуивнп мислеое 
пд Минисуерсувп за пбразпвание и наука. 
 
 

Брпј 08-4272/1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
455. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 „ТК АСТИБП“ - ШТИП 
 
I 

 Се пбјавува Пдлука за пдпбруваое на финансиски средсува на  „ТК 
Асуибп“ - Шуип. 
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II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4273/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
456. 
Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 суав 1 упшка 25 пд Суаууупу на Ппщуина 

Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11,  13/14 и 5/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 
11 јули 2022 гпдина, дпнесе 

 
П Д Л У К А  

ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
НА ,,ТК АСТИБП” – ШТИП  

 
Член 1 

Се пдпбруваау финансиски средсува на: 
- ТК ,,Асуибп”, за кпуизација – гпдищна шланарина вп висина дп 15.000,00 

денари; 
 

Член  2 
Средсувауа пд шлен 1 на пваа Пдлука ќе се исплауау пд Бучеупу на 

Ппщуина Шуип за 2022 гпдина.  
 

Член  3 
Се задплжува  субјекупу пд шлен 1 упшка 1 на пваа Пдлука да ппднесау 

извещуај за пдпбрениуе финансиски средсува. 
 

Член  4 
Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 

„Службен гласник на Ппщуина Шуип”. 
 
 

Брпј 08-4273/1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 
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457. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 ИЗМЕНА И ДПППЛНУВАОЕ НА  

ПРПГРАМАТА ЗА РАБПТА НА ЈП„ИСАР“- ШТИП ЗА 2022 ГПДИНА 
 
I 

 Се пбјавува Прпграма за измена и дппплнуваое на Прпграмауа за рабпуа 
на ЈП„Исар“ -Шуип за 2022 гпдина. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4274/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

  
Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
458. 
Врз пснпва на шлен 36 суав 1 упшка 6 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ” брпј 50/02) и шлен 21 суав 1 упшка 14 пд Суаууупу на 
Ппщуина Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа 
пдржана на 11 јули 2022  гпдина, дпнесе 
 

ПРПГРАМА  
ЗА ИЗМЕНА И ДПППЛНУВАОЕ НА ПРПГРАМАТА 

ЗА РАБПТА НА ЈП „ИСАР“-ШТИП ЗА 2022 ГПДИНА 
 
I 

Вп Прпграмауа за рабпуа на ЈП „Исар“-Шуип за 2022 гпдина („Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 16/21 , 1/22 и 7/22 ) се врщау следниуе измени и 
дппплнуваоа: 

II 
Вп Прпграмауа за изградба, рекпнсурукција и пдржуваое на впдпвпд и 

канализација за 2022 гпдина вп уабеларнипу преглед на упшка 1. "Акуивнпсуи 
успгласени сп Прпграмауа за уредуваое на градежнп земјищуе на ппдрашјеуп на 
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Ппщуина Шуип" пп упшка 23 се дпдава нпва упшка: 
 

24 Рекпнсурукција на 
впдпвпдна линија на дел 
пд  ул” Јпсиф Кпвашев бр.19 
дп сппј сп ул.Ивп Лпла 
Рибар” 

Впдпвпдна  линија ПЕ ПД 63 
мм10 бари вп дплжина пд 
100 м 

299. 012,00 

 
III 

Вп Прпграмауа за изградба , рекпнсурукција и пдржуваое на впдпвпд и 
канализација за 2022 гпдина ппд уабеларнипу преглед на упшка 1."Акуивнпсуи 
успгласени сп Прпграмауа за уредуваое на градежнп земјищуе на ппдрашјеуп на 
Ппщуина Шуип", збпрпвиуе "Вкупнауа вреднпсу на предвидениуе акуивнпсуи  
изнесуваау : 24.802.991,00 " се заменува сп збпрпвиуе "Вкупнауа вреднпсу на 
предвидениуе акуивнпсуи  изнесуваау : 25.102.003,00 " 
 

IV 
Вп Прпграмауа за изградба , рекпнсурукција и пдржуваое на впдпвпд и 

канализација за 2022 гпдина,  упшка 2 "Акуивнпсуи финансирани пд сппсувени 
средсува на ЈП Исар Шуип" вп уабеларнипу "Преглед на планирани прихпди и 
расхпди" вп уабела "Прихпди" , Прихпди пд бучеу на Ппщуина Шуип изнпспу : 
24.802.991,пп се заменува сп 25.102.003,пп и Вкупнп изнпспу : 155.802.991 ,пп се 
заменува сп 156.102.003,пп . 

 
V 

Вп псуанауипу дел Прпграмауа за рабпуа на ЈП Исар Шуип за 2022 гпд. 
псуанува непрпменеуа. 

 
VI 

Пваа Прпграма влегува вп сила нареднипуден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип”. 
 
 

Брпј 08-4274/1 
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 

459. 
            Врз пснпва на шлен 19 пд Закпнпу за јавни преупријауија и шлен 19 пд 
Суаууупу на ЈП "Исар"-Шуип ,а вп врска сп Бараое за изменуваое и дппплнуваое 
на Прпграмауа за рабпуа на ЈП "Исар"- Шуип за 2022 гпд. бр.02-886 пд 04.07.2022 
гпд. Управнипу пдбпр на ЈП "Исар"- Шуип на свпјауа 18-уа седница пдржана on- 
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line, преку плауфпрмауа ZOOM на ден 04.07.2022 гпд (14:00 шаспу) ја дпнесе 
следнауа 
 

ПДЛУКА 
за изменуваое и дппплнуваое  на Прпграмауа  

за рабпуа на ЈП "Исар" Шуип за 2022 гпдина  
 

Член 1 
Сп пваа Пдлука се врщи изменуваое и дппплнуваое на Прпграмауа за 

рабпуа на ЈП "Исар" Шуип за 2022 гпд. заведена ппд арх.бр.01-1354 пд 
15.12.2021 гпд., за кпја има изгпувенп прешисуен уексу пд сурана на Кпмисијауа 
за суаууу и прпписи на Спвеупу на Ппщуина Шуип бр.08-3430/4 пд 02.06.2022 гпд.  
 

Член 2 
Вп Прпграмауа за изградба, рекпнсурукција и пдржуваое на впдпвпд и 

канализација за 2022 гпдина вп уабеларнипу преглед на упшка 1."Акуивнпсуи 
успгласени сп Прпграмауа за уредуваое на градежнп земјищуе на ппдрашјеуп на 
Ппщуина Шуип" пп упшка 23 се дпдава нпва упшка : 
 

24 Рекпнсурукција на впдпвпдна 
линија на дел пд  ул”Јпсиф 
Кпвашев бр.19 дп сппј сп 
ул.Ивп Лпла Рибар” 

Впдпвпдна  линија ПЕ ПД 63 мм10 
бари вп дплжина пд 100 м 

299.012,пп 

 
Член 3 

Вп Прпграмауа за изградба, рекпнсурукција и пдржуваое на впдпвпд и 
канализација за 2022 гпдина ппд уабеларнипу преглед на упшка 1."Акуивнпсуи 
успгласени сп Прпграмауа за уредуваое на градежнп земјищуе на ппдрашјеуп на 
Ппщуина Шуип", збпрпвиуе"Вкупнауа вреднпсу на предвидениуе акуивнпсуи  
изнесуваау: 24.802.991,пп "се заменува сп збпрпвиуе "Вкупнауа вреднпсу на 
предвидениуе акуивнпсуи  изнесуваау : 25.102.003,пп " 
 

Член 4 
Вп Прпграмауа за изградба, рекпнсурукција и пдржуваое на впдпвпд и 

канализација за 2022 гпдина,  упшка 2 "Акуивнпсуи финансирани пд сппсувени 
средсува на ЈП Исар Шуип "вп уабеларнипу "Преглед на планирани прихпди и 
расхпди "вп уабела "Прихпди" , Прихпди пд бучеу на Ппщуина Шуип изнпспу: 
24.802.991,пп се заменува сп 25.102.003,пп и Вкупнп изнпспу: 155.802.991 ,пп се 
заменува сп 156.102.003,пп . 

 
Член 5 

Вп псуанауипу дел Прпграмауа за рабпуа на ЈП" Исар" -Шуип за 2022 гпд. 
псуанува непрпменеуа. 
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Член 6 
Пдлукауа суапува вп сила пп усвпјуваоеуп пд сурана на Спвеупу на 

Ппщуина Шуип, а сп денпу на пбјавуваоеуп на исуауа вп „Службен гласник на 
Ппщуина Шуип“. 

 
 

Брпј 02-886/2 
07.07.2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 ЈП"Исар" -Шуип 
Управен пдбпр 

               Преуседауел 
    Кирил Зајкпв, с.р. 

 
 
460. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 ПРИПРИТЕТ НА ПРПЕКТИ  

И СПГЛАСНПСТ ЗА НАМЕРА ЗА РЕАЛИЗИРАОЕ 
 
I 

 Се пбјавува Пдлука за даваое приприуеу на прпекуи и спгласнпсу за 
намера за реализираое. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4275/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
461. 
Врз пснпва на шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип 

(„Службен гласник на Ппщуина Шуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11,13/14 и 5/21)  Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на  11 јули 
2022 гпдина, дпнесе 

 
ПДЛУКА 

ЗА ДАВАОЕ ПРИПРИТЕТ НА ПРПЕКТИ И  
СПГЛАСНПСТ ЗА НАМЕРА ЗА РЕАЛИЗИРАОЕ 
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Член 1 
 Сп пваа Пдлука се дава приприуеу и спгласнпсу за намера за реализираое 
на прпекуиуе сппред редпследпу какп щуп следува: 
 

1. Изградба на Булевар Паруизанска 
2. Изградба на кпнзпли на река Пуиоа 

 
Член 2 

 На прпекуиуе пд шлен 1 пд пваа пдлука им се дава приприуеу и спгласнпсу 
за намера за реализираое преку дплгпрпшнп задплжуваое кај кпмецијални 
банки, пп дпбиваое на спгласнпсу пд Владауа на Република Северна Македпнија 
и дпбиенп ппзиуивнп мислеое пд Минисуерсувп за финансии вп висина дп 
99.287.046,00 денари. 
 

Член 3 
Услпвиуе за задплжуваое ќе се ууврдау пп пдпбруваоеуп на прпекуиуе пд 

сурана на Минисуерсувпуп за финансии, а спгласнп услпвиуе наведени вп 
бараоеуп за задплжуваое. 

 
Член 4 

 Се задплжува админисурацијауа на Ппщуина Шуип да ја ппдгпуви 
ппуребнауа дпкуменуација за пуппшнуваое на ппсуапкауа за дплгпрпшнп 
задплжуваое. 
 

    Член 5 
 Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 08 – 4275/1  
11 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел  

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
            462. 

Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 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 ДПЛГПРПЧНП 

 ЗАДПЛЖУВАОЕ НА ППШТИНА ШТИП 
 



Стр. 850 Број 10  13 јули 2022 

 

 
I 

 Се пбјавува Пдлука за дплгпрпшнп задплжуваое на Ппщуина Шуип. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4276/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
            463. 

Вп врска сп шлен 4 пд Закпнпу за јавен дплг („Службен весник на РМ“ брпј 
62/05, 88/08, 35/11, 139/14, 98/19 и 151/21), а врз пснпва на шлен 18 и 20 пд 
Закпнпу за финансираое на единициуе на лпкалнауа сампуправа („Службен 
весник на РМ“ брпј 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15  209/18, 204/19, 
82/20, 53/21, 77/21, и 150/21) ), шлен 36 упшка 15 пд Закпнпу за лпкална 
сампуправа („Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 21 упшка 25 пд Суаууупу 
на Ппщуина Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа 
пдржана на 11 jули 2022 гпдина, дпнесе 
 

ПДЛУКА 
ЗА ДПЛГПРПЧНП ЗАДПЛЖУВАОЕ НА  

ППШТИНА ШТИП 
 
Општи пдредби 
 

Член  1 
 Сп пваа Пдлука се уредува дплгпрпшнп задплжуваое на Ппщуина Шуип 
(вид и цел на задплжуваое, максималнипу изнпс, максималнауа камауна суапка, 
услпвиуе и рпкпвиуе и нашинпу на пуплауа на задплжуваоеуп). 
 

Член  2 
 Дплгпрпшнпуп задплжуваое на Ппщуинауа е пд ппщу јавен инуерес и има 
екпнпмска и финансиска пправданпсу. 
 
 
Цел на задплжуваоетп 
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Член  3 
 Цел на задплжуваоеуп е реализација на прпеку „Заеднишки акуивнпсуи за 
лпкален екпнпмски развпј“ (изградба на Булевар Паруизанска и Кпнзпли на река 
Пуиоа). 
 
Начин на задплжуваое  

 
Член  4 

 Задплжуваоеуп ќе биде дпмащнп преку кпмерцијални банки пп дпбиена 
спгласнпсу пд Владауа на Република Северна Македпнија, а пп преухпднп 
дпбиенп и ппзиуивнп мислеое пд Минисуерсувп за финансии (секупр за јавен 
дплг). 
 
Изнпс на задплжуваое 

 
Член  5 

 Максималнипу изнпс на задплжуваоеуп вклушувајќи ја главнинауа а не и 
изнпспу на камауа, изнесува дп 99.287.046,00 денари. 
 Вкупнипу изнпс на неприсуигнауипу дплгпрпшен дплг на ппщуинауа не 
мпже да гп надмине изнпспу на вкупниуе прихпди на уекпвнп пперауивнипу 
бучеу на ппщуинауа вп преухпднауа гпдина. 
 

Член  6 
 Камаунауа суапка и ампруизаципнипу план за пуплауа на кредиупу ќе 
бидау ппнудени пд сурана на кпмерцијалниуе банки вп државауа, а исуауа не 
уреба да надминува  ппвеќе пд 4 % на гпдищнп нивп. 
 
Начин на птплата 

Член  7 
 Грејс перипдпу пред пуппшнуваоеуп на пуплауауа на кредиупу да изнесува 
дп 3 (ури) гпдини пд денпу на задплжуваоеуп. 
 

Член  8 
 Пуплауауа на задплжуваоеуп ќе се врщи вп уекпу на 5 (пеу) гпдини, на 
еднакви гпдищни/пплугпдищни ануиуеуи, без вклушен грејс перипд. 
 Гпдищнпуп пуплаќаое на дплгпу за дплгпрпшнп задплжуваое не мпже да 
надмине 15% пд вкупниуе прихпди на уекпвнп-пперауивнипу бучеу на ппщуинауа 
вп преухпднауа фискална гпдина. 
 
Спгласнпст и известителни пбврски 

 
Член  9 

 За дплгпрпшнп задплжуваое на ппщуинауа ппуребна е преухпдна 
спгласнпсу пд Владауа на Република Северна Македпнија, пп дпбиенп ппзиуивнп 
мислеое пд Минисуерсувп за финансии. 
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Член 10 
 Пп дпбиваоеуп на писменауа спгласнпсу пд Владауа на Република 
Северна Македпнија, ппщуинауа заппшнува ппсуапка за задплжуваое, вп исуи 
услпви и рамки ппд кпи е пдпбренп и бараоеуп на ппщуинауа за дплгпрпшнп 
задплжуваое. 
 

Член 11 
 Ппщуинауа е дплжна да ппупище Дпгпвпр за кредиуираое и исуипу да гп 
дпсуави вп рпк пд 10 рабпуни дена дп Минисуерсувп за финансии. 
 

Член 12 
 Ппщуинауа се пбврзува да гп извесуува Минисуерсувпуп за финансии вп 
рпк пд 10 рабпуни дена пп секпја исплауа на рауауа вп врска сп пуплауауа на 
дплгпу. 
 
Препдни и завршни пдредби 

 
Член 13 

 Вп слушај да насуанау знашајни прпмени на финансискипу пазар пд 
мпменупу на дпнесуваое на пваа Пдлука дп реализираоеуп на целпснауа 
ппсуапка за дплгпрпшнпуп задплжуваое, услпвиуе предвидени вп пваа Пдлука 
мпже да бидау изменеуи и успгласени сп измена и дппплнуваое на исуауа. 
 

Член 14 
 Спвеупу на Ппщуина Шуип сп дпнесуваоеуп на пваа Пдлука гп пдпбрува 
дплгпрпшнпуп задплжуваое. 
 

Член 15 
Пваа Пдлука влегува вп сила пд денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 

гласник на Ппщуина Шуип“, а ќе се применува пп дпбиваоеуп на писмена 
спгласнпсу пд Владауа на Република  Северна Македпнија. 
 
 

Брпј 08 – 4276/1 
11 jули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 
 

Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
464. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКА ЗА 

ПРПДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМПТ-СППСТВЕНПСТ НА ЈП„СТИПИПН 2011“ ШТИП 
 
I 

 Се пбјавува Пдлука за даваое спгласнпсу на пдлука за прпдажба на 
недвижен импу-сппсувенпсу на ЈП„Суипипн 2011“ Шуип. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-4277/2 
13 јули 2022 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
465. 
Врз пснпва на шлен 11 суав 1 упшка 5 пд Закпнпу за јавниуе преупријауија 

(„Службен весник на РМ“ брпј 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19,  275/19, 
82/20 и 89/22) и шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип („Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 
5/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 11 jули 2022 гпдина, 
дпнесе 
 

ПДЛУКА 
ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКА ЗА ПРПДАЖБА НА  

НАЕДВИЖЕН ИМПТ – СППСТВЕНПСТ НА ЈП ,,СТИПИПН 2011” – ШТИП  
 

Член 1 
Се дава спгласнпсу на пдлука за прпдажба на недвижен импу-сппсувенпсу 

на ЈП„Суипипн 2011“ Шуип. 
Член 2 

Спсуавен дел на пваа Пдлука е пдлука за прпдажба на недвижен импу-
сппсувенпсу на ЈП„Суипипн 2011“ Шуип брпј 0202-266/3 пд 08.07.2022 гпдина 
дпнесена пд Управнипу пдбпр на ЈП „Суипипн 2021“- Шуип. 

 
Член 3 

Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“. 
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Брпј 08 – 4277/1 

11 јули 2022 гпдина 
 

Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

  
 

466. 
Врз пснпва на шлен  11 суав 2  упшка 10  пд Суаууупу на ЈП„Суипипн 2011“ 

Шуип („Службен гласник на ппщуина Шуип“ брпј 10/12 и 8/13 ) на седницауа 
пдржана на ден 08-07-2022 гпдина, дпнесе 
 

П Д Л У К А 
ЗА ПРПДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМПТ 

СППСТВЕНПСТ НА ЈП „СТИПИПН 2011“ ШТИП 
 

Член 1 
 Сп пваа пдлука се врщи прпдажба на недвижна сувар кпј се напда на 
улица Паруизанска брпј 31 (кај авупбуска суаница)вп Шуип на КП 4485  КП Шуип 
5, брпј на зграда  1    , влез  1  , кау   приземје, сп намена Е2 (делпвен прпсупр) сп 
ппврщина пд 48  м2., КП брпј 4485, брпј на зграда  1    , влез  2  , кау   приземје, сп 
намена Е2 (ппмпщна прпсуприја) сп ппврщина пд 81  м2. и  пбјеку на улица Гпце 
Делшев на КП 4486, КП Шуип 5, брпј на зграда 1, влез 1,кау приземје, сп намена 
Е2 (делпвен прпсупр)сп ппврщина  пд 72 м2  . 
 Недвижнипу импу предмеу на пваа пдлука е ппищан вп импуен лису брпј 
23116 за КП Шуип 5 и исуипу е сппсувенпсу на ЈП „Суипипн 2011“ Шуип. 
 Градежнпуп земјищуе ппд пбјекупу не е предмеу на прпдажба и 
регулираоеуп на  исупуп е пбврска на иднипу сппсувеник, а ќе се реализира 
спгласнп закпнскиуе пдреби. 

 
Член 2 

  Прпдажнауа цена на пбјекупу предмеу на пваа прпдажба е ууврдена 
спгласнп Меупдплпгијауа за ууврдуваое на пазарнауа вреднпсу на недвижнипу 
импу сп Извещуај за прпцена на пазарнауа вреднпсу на недвижен импу брпј ИД 
17-4215/1 пд  08-07-2022  гпдина изгпувен пд пвласуен прпцениуел. 
  Пазарнауа вреднпсу на пбјекупу предмеу на пваа прпдажба изнесува 
11.708,926,00 денари щуп преусуавува ппшеуна цена за прпдажба. 
 

Член 3 
 Прпдажбауа на недвижнпсуа предмеу на пваа пдлука ќе се изврщи 
спгласнп пдредбиуе на Закпнпу за распплагаое сп сувариуе вп државна 
сппсувенпсу и сп сувариуе вп ппщуинска сппсувенпсу. 
 Ппсуапкауа ќе ја спрпведе Кпмисијауа за распплагаое сп недвижни и 
движни сувари вп сппсувенпсу на Ппщуина Шуип. 
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Член 4 
 Дпкплку ппсуапкауа за прпдажба сп ууврденауа ппшеуна цена вп првипу 
пбид е неуспещна, ппсуапкауа ќе се ппвупри спгласнп закпнскиуе пдредби. 
  За спрпведенауа ппсуапка за прпдажба на пбјекупу, кпмисијауа ќе дпсуави 
извещуај дп Спвеупу на Ппщуина Шуип и дп ЈП„Суипипн 2011“ Шуип. 
 

Член 5 
  Пп изврщенипу избпр на најппвплен ппнудуваш, дирекупрпу на  ЈП 
„Суипипн 2011“ ќе склуши дпгпвпр сп кпј ќе се ууврдау медусебниуе права и 
пбврски за прпдажба на пбјекупу. 

 
Член 6 

 Средсувауа псуварени сп прпдажба на недвижнпсуа се прихпд на 
ЈП„Суипипн 2011“ Шуип. 
 

Член 7 
 Спсуавен дел на пваа пдлука е Меупдплпгијауа за ууврдуваое на 
пазарнауа вреднпсу на недвижнипу импу сп Извещуај за прпцена на пазарнауа 
вреднпсу на недвижен импу брпј 17-4215/1 пд  08-07-2022   гпдина. 
  

Член 8 
 Пваа  Пдлука влегува вп сила сп денпу на дпнесуваоеуп, а ќе се 
применува пп дпбиваое на спгласнпсу пд Спвеупу на Ппщуина Шуип. 
 
 
 

 
0202-266/3 

08.07.2022 гпдина 
Шуип 

 ЈП „Суипипн 2011“ Шуип 
Управен пдбпр  
Преуседауел, 

Панше Суефанпвски, с.р. 
 
 

467. 
Врз пснпва на шлен 36 суав 1 алинеа 9 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип 

(„Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09,  
04/11,  13/14 и 5/21), Градпнашалникпу на Ппщуина Шуип, дпнесе 

 
 

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ  НА ИЗРАБОТКА И СОДРЖИНАТА НА 
ДОКУМЕНТИ/ЗАПИСИ КОИ ГИ ИЗГОТВУВААТ СЕКТОРИТЕ И ОДДЕЛЕНИЈАТА  

ВО ОПШТИНА ШТИП 
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Член 1 
Сп пвпј Правилник се уредува нашинпу на израбпука и спдржинауа на 

дпкуменуи/записи кпи ги изгпувуваау секуприуе и пдделенијауа вп Ппщуина 
Шуип. 

 
Член 2 

 Секпј дпкумену/запис щуп прпизлегува пд пдделение пднпснп секупр вп 
Ппщуина Шуип се пищува на мемпрандум на Ппщуинауа, кпи се спсуавен дел на 
пвпј Правилник.  
 

Член 3 
Дпкуменуиуе/записиуе се пищуваау сп фпну калибри, гплемина на букви 

12.  
На дпкуменупу/запис вп дплнипу лев ќпщ задплжиуелнп се пищуваау 

рубрикиуе: Изгпувил (службеникпу кпј гп изгпувува акупу); Кпнурплирал 
(ракпвпдиуел на пдделение); Пдпбрил (ракпвпдиуел на секупр) и секреуар на 
Ппщуина Шуип. 

Дпкплку нема ракпвпдиуел на секупр, на месупуп Пдпбрил се ппупищува 
секреуарпу на Ппщуина Шуип. 

 
Член 4 

 На дплнипу десен ќпщ на дпкуменупу/записпу се пищува Ппщуина Шуип – 
Градпнашалник (име и презиме на Градпнашалник шиј щуп мандау е вп уек), акп 
дпкуменупу се ппупищува пд Градпнашалник. 
 Дпкплку акупу се ппупищува пд секреуарпу на дплнипу десен ќпщ на 
дпкуменупу/записпу се пищува Ппщуина Шуип – Секреуар (име и презиме на 
Секреуар шиј щуп мандау е вп уек). 

Гпре наведениуе рубрикиуе се пищуваау сп фпну калибри бплд, гплемина 
на букви 10. 
 На сиуе дпкуменуи/записи вп крајнипу лев ќпщ се пищува „ дпсуавенп дп“, 
сп иуалик, гплемина на букви 10. 
 

Член 5 
 На ппшеупкпу на сиуе дпкуменуи/записи, најгпре вп левипу ќпщ сп фпну 
калибри бплд, гплемина на букви 13, се пищува дп кпј се дпсуавува дпкуменупу. 

На ппшеупкпу на дпкуменуи/записи вп кпресппденција се пищува 
„Предмеу“, вп фпну калибри бплд, сп гплемина на букви 13. 

Дпкплку се рабпуи за пдгпвпр на запис ппд предмеу се пищува „врска“ (се 
заведува брпј на писмпуп на прганпу пд каде ппуекнува записпу). 

 
Член 6 

На сиуе изгпувени дпгпвпри пд сурана на Ппщуина Шуип вп дплнипу лев 
ќпщ се пищува Изгпувил(службеник); Кпнурплирал(ракпвпдиуел на пдделение); 
Пдпбрил (ракпвпдиуел на секупр, сппдвеунп), дпкплку нема ракпвпдиуел на 
секупр, ппупищува секреуарпу на месупуп Пдпбрил, а пние дпгпвпри каде има 
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кпј да ги ппупище на пдпбрил, ппд нив се ппупищува секреуарпу на Ппщуина 
Шуип (пва да биде напищанп сп иуалик). 
 

Член 7 
Сиуе дпкуменуи/записи на Ппщуина Шуип без преухпднп дпбиен ппупис 

пд секреуарпу на Ппщуина Шуип не мпжау да се ппупищау пд сурана на 
Градпнашалник, ниуу пак се суава негпв факсимил, псвен на: Рещенија за 
ууврдуваое на правен суауус, Пресмеуки за ууврдуваое на правен суауус, Пресмеука за 
кпмуналии, Рещенија за данпк на импу, Рещенија за фирмарина, Рещенија за данпк на 
прпмеу/наследсувп, Рещенија за камауи и други Рещенија дпнесени вп сппдвеуна 

ппсуапка. 
 

Член 8 
Пвпј Правилник влегува вп сила сп денпу на дпнесуваоеуп, а ќе се пбјави 

вп „Службен гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 
Изгпувил: Марија Герасимпва 
Кпнурплирал: Маре Каранакпва 
Пдпбрил:Вищна Шпрпва-Ангелпва 

  
         
Доставено до: 

- Архива 
- Одделение за правно нормативни работи и поддршка на Советот 
- Раководители на Сектори и Одделенија во Општина Штип 

 
 
 

09-4137/1 
05.07.2022 гпдина 

Шуип 

ППШТИНА ШТИП 
Градпнашалник 

Иван Јпрданпв, с.р. 
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Република Северна Македонија 

Општина Штип 
Број 09- 

00.00.2022 година 
Ш т и п 

 

  

 
 
Дп 

 
 
Предмет:  
 

Ппшиуувани, 
 
 

 
 
 
 
Сп ппшиу, 

 
 
Изгпувил: 
Кпнурплирал: 
Пдпбрил: 

 
 
Секретар на Општина Штип: 
Вишна Шорова-Ангелова 

 

           ОПШТИНА ШТИП 
           Градпначалник, 
            Иван Јпрданпв,с.р. 
 
 
 
Доставено до: 

- Архива 
- .... 
- ... 
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Република Северна 

Македонија 
Општина Штип 

Број 09- 
00.00.2022 година 

Ш т и п 

  

 
Дп 

 
 
 
Предмет:  
 

Ппшиуувани, 
 
 

 
 
 

 
Сп ппшиу, 

 
 
 
Изгпувил: 
Кпнурплирал: 
Пдпбрил: 

 
 
 

 ОПШТИНА ШТИП 
Секретар 

Вишна Шпрпва – Ангелпва, с.р. 
 
   
            
   
Доставено до: 

- Архива 
- .... 
- ... 
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468. 

 
ОПШТИНА ШТИП 

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќај и патишта 
 
 
ИП.бр.23/22-44  
23.02.2022 год. 
 
 

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта, 
при Општина Штип, преку Општински градежен инспектор Зоран 
Павловски и службена легитимација бр.330006, изврши вонреден 
инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат, со 
адреса на живеење непозната, и со Записник ИП.1.бр.23/22-44 од 
22.02.2022год., ја утврди фактичката состојба, и врз основа на член 83, 
став 3 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ бр.102/19) а 
согласно чл.134ст.1 и чл.137 од Законот за градење(Сл.весник на РМ бр. 
130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 
226/15, 30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 244/2019, 
18/2020 и 279/2020), го донесе следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

1. СЕ НАРЕДУВА - СЕ ЗАДОЛЖУВА субјектот на инспекцискиот 
надзор:непознат, со адреса на живеење непозната,  ДА ГО 
ОТСТРАНИ времениот објект со број 24 поставен на  КП бр.4237/1 
КО Штип 3 (сопственост на Р.С.Македонија ИЛ бр. 100748), тип: 
Времен објект-Дуќан (констатирано со записник 23/22-44 од 
23.02.2022).  
Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1 
на ова решение изнесува 8 (осум) дена. 

1. Субјектот на инспекциски надзор од точка 1 на ова Решение, е 
должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на 
инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено или 
по електронска пошта (zoran.pavlovski@stip.gov.mk), да го извести 
инспекторот дали е извршена инспекциската мерка. 

2. Ako субјектот/инвеститорот не ја отстрани бесправно изведената 
градба, во определениот рок, ќе се пристапи кон присилно 
административно извршување за отстранување на истата. 

3. Трошоците за извршување на решението се надоместуваат од 
извршеникот, а ќе бидат определени со посебен заклучок за 
наплата на трошоците за извршување. 
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4. Во колку не се постапи согласно насоките дадени од страна на 
градежен инспектор ќе се поведе прекршочна постапка за 
изрекуввање на глоба во вредност од 250 евра во денарска 
противвредност согласно член 151 став 3 и член 161 став 2 од 
Законот за градење. 

5. Согласно член 225 од КЗ овластен градежен инспектор ќе поведе 
постапка пред ОЈО Штип за узурпирање на земјиште во 
сопственост на РСМ. 

6. Жалбата изјавена против ова решение, не го одлага неговото 
извршување. 

 
Образложение 

 
Општински градежен инспектор Зоран Павловски со службена 

легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над 
субјектот на инспекциски надзор непознат со адреса на живеење 
непозната, на КП бр.4237/1 за КО Штип 3 (сопственост на Р.С.Македонија 
ИЛ бр. 100748) и со Записник ИП.1.бр.23/22-44 од 23.02.2022год., ја 
утврди фактичката состојба: 
 На КП бр.4237/1 за КО Штип 1 се поставени Времени објекти. Предмет 

на надзорот е времен објект - дуќан означен со број 24. Времениот објкет- 

дуќан НЕ СЕ УПОТРЕБУВА. 

 Објектот претставува градба од времен карактер согласно членн2 од 
Законот за градење: „ Времен објект е монтажно-демонтажен или типски 
објект кој се поставува на градежно неизградено земјиште, заради 
привремена употреба на просторот, до реализацијата на урбанистички 
план за градежното земјиште на кое е поставен времениот објект“, а 
подлежи на одредбите од член 79 од Законот за градење. 

На предметната локација – КП бр. 4237/1 КО Штип 3, ул. „Сутјеска 

“постои  ДУП – дел од нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 за град Штип, 

донесен со Одлука бр. 03-508/1 од 05.11.2012 година и е предвидена 

ГП 1.1 со намена А2(домување во станбени згради).  

Општина Штип е во постапка за реализација на ДУП – дел од 

нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 фаза отпочнување на постапка за 

отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, за кое 

нешто е потребно како имател на предметниот времен објект – Дуќан кој 

не се користи се отстрани во рок од 8 (осум) дена, имајќи во предвид дека 

земјиштето на кое е поставен времениот објект е во сопспственост на 

Република Северна Македонија запишано на ИЛ. бр.100748 за КО Штип 

2, а воедно претставува товар и ограничување на предметната градежна 

парцела. 
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Согласно Законот за градење („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 
115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 
30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 
и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 244/2019, 
18/2020 и 279/2020), Овластениот градежен инспектор определи мерки од 
членовите како во диспозитивот на ова решение. 

 
Во конкретниот случај изјавената жалба против првостепеното 

решение , со кое се наредува отстранување на бесправно изведената 
градба, согласно чл.137ст.5 од Законот за градење, не го одлага 
извршувањето на Решението. 
 

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова 
решение. 
 

ПРАВНА ПОУКА 
 
Против Решението на овластениот  градежен инспектор може да се 

изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението,  до  
Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекциски надзор и прекршочна постапка со доказ за платена 
административна такса (,,Службен гласник на Р,М.,,бр.17/93 и 88/08). 
 

Решено во Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот 
и патишта при Општина Штип, под ИП.1. број 23/22-44 од 22.02.2022год. 
 
 
Изработил, 
Весна Зенделова диа, с.р 
 
 
 

Печат и 
потпис на 
инспекторот 

Зоран Павловски д.и.а, с.р. 
Општински Градежен 
Инспектор Штип 
сл.лег.бр. 330006 

Датум: 23.02.2022 година 
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469. 

 
ОПШТИНА ШТИП 

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќај и патишта 
 
 
ИП.бр.23/22-54  
25.02.2022 год. 
 
 

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта, 
при Општина Штип, преку Општински градежен инспектор Зоран 
Павловски и службена легитимација бр.330006, изврши вонреден 
инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат, со 
адреса непозната и со Записник ИП.1.бр.23/22-54 од 25.02.2022год., ја 
утврди фактичката состојба, и врз основа на член 83, став 3 од Законот 
за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ бр.102/19) а согласно 
чл.134ст.1 и чл.137 од Законот за градење(Сл.весник на РМ бр. 130/2009, 
124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 
30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 244/2019, 18/2020 
и 279/2020), го донесе следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

1. СЕ НАРЕДУВА - СЕ ЗАДОЛЖУВА субјектот на инспекцискиот 
надзор:непознат, со адреса непозната,  ДА ГО ОТСТРАНИ 
времениот објект со број 30 поставен на  КП бр.4237/1 КО Штип 3 
(сопственост на Р.С.Македонија ИЛ бр. 100748), тип: Времен 
објект-Дуќан (констатирано со записник 23/22-54 од 25.02.2022).  
Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1 
на ова решение изнесува 8 (осум) дена. 

2. Субјектот на инспекциски надзор од точка 1 на ова Решение, е 
должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на 
инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено или 
по електронска пошта (zoran.pavlovski@stip.gov.mk), да го извести 
инспекторот дали е извршена инспекциската мерка. 

3. Ako субјектот/инвеститорот не ја отстрани бесправно изведената 
градба, во определениот рок, ќе се пристапи кон присилно 
административно извршување за отстранување на истата. 

4. Трошоците за извршување на решението се надоместуваат од 
извршеникот, а ќе бидат определени со посебен заклучок за 
наплата на трошоците за извршување. 

5. Во колку не се постапи согласно насоките дадени од страна на 
градежен инспектор ќе се поведе прекршочна постапка за 
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изрекуввање на глоба во вредност од 250 евра во денарска 
противвредност согласно член 151 став 3 и член 161 став 2 од 
Законот за градење. 

6. Согласно член 225 од КЗ овластен градежен инспектор ќе поведе 
постапка пред ОЈО Штип за узурпирање на земјиште во 
сопственост на РСМ. 

7. Жалбата изјавена против ова решение, не го одлага неговото 
извршување. 

 
Образложение 

 
Општински градежен инспектор Зоран Павловски со службена 

легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над 
субјектот на инспекциски надзор непознат со адресанепозната, на КП 
бр.4237/1 за КО Штип 3 (сопственост на Р.С.Македонија ИЛ бр. 100748) и 
со Записник ИП.1.бр.23/22-54 од 25.02.2022год., ја утврди фактичката 
состојба: 
 На КП бр.4237/1 за КО Штип 1 се поставени Времени објекти. Предмет 

на надзорот е времен објект - дуќан означен со број 30. Времениот објкет- 

дуќан НЕ СЕ УПОТРЕБУВА. 

 Објектот претставува градба од времен карактер согласно членн2 од 
Законот за градење: „ Времен објект е монтажно-демонтажен или типски 
објект кој се поставува на градежно неизградено земјиште, заради 
привремена употреба на просторот, до реализацијата на урбанистички 
план за градежното земјиште на кое е поставен времениот објект“, а 
подлежи на одредбите од член 79 од Законот за градење. 

На предметната локација – КП бр. 4237/1 КО Штип 3, ул. „Сутјеска 

“постои  ДУП – дел од нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 за град Штип, 

донесен со Одлука бр. 03-508/1 од 05.11.2012 година и е предвидена 

ГП 1.1 со намена А2(домување во станбени згради).  

Општина Штип е во постапка за реализација на ДУП – дел од 

нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 фаза отпочнување на постапка за 

отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, за кое 

нешто е потребно како имател на предметниот времен објект – Дуќан кој 

не се користи се отстрани во рок од 8 (осум) дена, имајќи во предвид дека 

земјиштето на кое е поставен времениот објект е во сопспственост на 

Република Северна Македонија запишано на ИЛ. бр.100748 за КО Штип 

2, а воедно претставува товар и ограничување на предметната градежна 

парцела. 

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 
115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 
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30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 
и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 244/2019, 
18/2020 и 279/2020), Овластениот градежен инспектор определи мерки од 
членовите како во диспозитивот на ова решение. 
 

Во конкретниот случај изјавената жалба против првостепеното 
решение , со кое се наредува отстранување на бесправно изведената 
градба, согласно чл.137ст.5 од Законот за градење, не го одлага 
извршувањето на Решението. 
 

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова 
решение. 
 

ПРАВНА ПОУКА 
 
Против Решението на овластениот  градежен инспектор може да се 

изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението,  до  
Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекциски надзор и прекршочна постапка со доказ за платена 
административна такса (,,Службен гласник на Р,М.,,бр.17/93 и 88/08). 
 
Решено во Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и 
патишта при Општина Штип, под ИП.1. број 23/22-54 од 25.02.2022год. 
 
 
Изработил, 
Весна Зенделова диа, с.р. 
 
 
 

Печат и 
потпис на 
инспекторот 

Зоран Павловски д.и.а.  с.р 
Општински Градежен 
Инспектор Штип 
сл.лег.бр. 330006 

Датум: 25.02.2022год. 

 

          470. 
 

 

ОПШТИНА ШТИП 
Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќај и патишта 

 
 
ИП.бр.23/22-55  
25.02.2022 год. 
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Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта, 
при Општина Штип, преку Општински градежен инспектор Зоран 
Павловски и службена легитимација бр.330006, изврши вонреден 
инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат, со 
адреса непозната и со Записник ИП.1.бр.23/22-55 од 25.02.2022год., ја 
утврди фактичката состојба, и врз основа на член 83, став 2 од Законот 
за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ бр.102/19) а согласно 
чл.134ст.1 и чл.137 од Законот за градење(Сл.весник на РМ бр. 130/2009, 
124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 
30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 244/2019, 18/2020 
и 279/2020), го донесе следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

1. СЕ НАРЕДУВА - СЕ ЗАДОЛЖУВА субјектот на инспекцискиот 
надзор:непознат, со адреса непозната,  ДА ГО ОТСТРАНИ 
времениот објект со број 68 поставен на  КП бр.4237/1 КО Штип 3 
(сопственост на Р.С.Македонија ИЛ бр. 100748), тип: Времен 
објект-Дуќан (констатирано со записник 23/22-55 од 25.02.2022).  
Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1 
на ова решение изнесува 8 (осум) дена. 

2. Субјектот на инспекциски надзор од точка 1 на ова Решение, е 
должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на 
инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено или 
по електронска пошта (zoran.pavlovski@stip.gov.mk), да го извести 
инспекторот дали е извршена инспекциската мерка. 

3. Ako субјектот/инвеститорот не ја отстрани бесправно изведената 
градба, во определениот рок, ќе се пристапи кон присилно 
административно извршување за отстранување на истата. 

4. Трошоците за извршување на решението се надоместуваат од 
извршеникот, а ќе бидат определени со посебен заклучок за 
наплата на трошоците за извршување. 

5. Во колку не се постапи согласно насоките дадени од страна на 
градежен инспектор ќе се поведе прекршочна постапка за 
изрекуввање на глоба во вредност од 250 евра во денарска 
противвредност согласно член 151 став 3 и член 161 став 2 од 
Законот за градење. 

6. Согласно член 225 од КЗ овластен градежен инспектор ќе поведе 
постапка пред ОЈО Штип за узурпирање на земјиште во 
сопственост на РСМ. 

7. Жалбата изјавена против ова решение, не го одлага неговото 
извршување. 

 
Образложение 
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Општински градежен инспектор Зоран Павловски со службена 
легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над 
субјектот на инспекциски надзор непознат со адреса непозната на КП 
бр.4237/1 за КО Штип 3 (сопственост на Р.С.Македонија ИЛ бр. 100748) и 
со Записник ИП.1.бр.23/22-55 од 25.02.2022год., ја утврди фактичката 
состојба: 
 На КП бр.4237/1 за КО Штип 1 се поставени Времени објекти. Предмет 

на надзорот е времен објект - дуќан означен со број 68. Времениот објкет- 

дуќан НЕ СЕ УПОТРЕБУВА. 

 Објектот претставува градба од времен карактер согласно член 2 од 
Законот за градење: „ Времен објект е монтажно-демонтажен или типски 
објект кој се поставува на градежно неизградено земјиште, заради 
привремена употреба на просторот, до реализацијата на урбанистички 
план за градежното земјиште на кое е поставен времениот објект“, а 
подлежи на одредбите од член 79 од Законот за градење. 

На предметната локација – КП бр. 4237/1 КО Штип 3, ул. „Сутјеска 

“постои  ДУП – дел од нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 за град Штип, 

донесен со Одлука бр. 03-508/1 од 05.11.2012 година и е предвидена 

ГП 1.1 со намена А2(домување во станбени згради).  

Општина Штип е во постапка за реализација на ДУП – дел од 

нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 фаза отпочнување на постапка за 

отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, за кое 

нешто е потребно како имател на предметниот времен објект – Дуќан кој 

не се користи се отстрани во рок од 8 (осум) дена, имајќи во предвид дека 

земјиштето на кое е поставен времениот објект е во сопспственост на 

Република Северна Македонија запишано на ИЛ. бр.100748 за КО Штип 

2, а воедно претставува товар и ограничување на предметната градежна 

парцела. 

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 
115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 
30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 
и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 244/2019, 
18/2020 и 279/2020), Овластениот градежен инспектор определи мерки од 
членовите како во диспозитивот на ова решение. 
 

Во конкретниот случај изјавената жалба против првостепеното 
решение , со кое се наредува отстранување на бесправно изведената 
градба, согласно чл.137ст.5 од Законот за градење, не го одлага 
извршувањето на Решението. 
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Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова 
решение. 
 

ПРАВНА ПОУКА 
 
Против Решението на овластениот  градежен инспектор може да се 

изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението,  до  
Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекциски надзор и прекршочна постапка со доказ за платена 
административна такса (,,Службен гласник на Р,М.,,бр.17/93 и 88/08). 
 
Решено во Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и 
патишта при Општина Штип, под ИП.1. број 23/22-55 од 25.02.2022год. 
 
 
Изработил, 
Весна Зенделова диа, с.р. 
 
 
 

Печат и 
потпис на 
инспекторот 

Зоран Павловски д.и.а. с.р 
Општински Градежен 
Инспектор Штип 
сл.лег.бр. 330006 

Датум: 25.02.2022год. 

 
 
 

 
471. 

 
ОПШТИНА ШТИП 

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќај и патишта 
 
 
ИП.бр.23/22-56  
25.02.2022 год. 
 
 

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта, 
при Општина Штип, преку Општински градежен инспектор Зоран 
Павловски и службена легитимација бр.330006, изврши вонреден 
инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат, со 
адреса на живеење на непозната и со Записник ИП.1.бр.23/22-56 од 
25.02.2022година, ја утврди фактичката состојба, и врз основа на член 
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83, став 3 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ бр.102/19) 
а согласно чл.134ст.1 и чл.137 од Законот за градење(Сл.весник на РМ 
бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 
137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 
244/2019, 18/2020 и 279/2020), го донесе следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

1. СЕ НАРЕДУВА - СЕ ЗАДОЛЖУВА субјектот на инспекцискиот 
надзор:непознат, со адреса на живеење непозната,  ДА ГО 
ОТСТРАНИ времениот објект со број 67 поставен на  КП бр.4237/1 
КО Штип 3 (сопственост на Р.С.Македонија ИЛ бр. 100748), тип: 
Времен објект-Дуќан (констатирано со записник 23/22-56 од 
25.02.2022).  
Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1 
на ова решение изнесува 8 (осум) дена. 

2. Субјектот на инспекциски надзор од точка 1 на ова Решение, е 
должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на 
инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено или 
по електронска пошта (zoran.pavlovski@stip.gov.mk), да го извести 
инспекторот дали е извршена инспекциската мерка. 

3. Ako субјектот/инвеститорот не ја отстрани бесправно изведената 
градба, во определениот рок, ќе се пристапи кон присилно 
административно извршување за отстранување на истата. 

4. Трошоците за извршување на решението се надоместуваат од 
извршеникот, а ќе бидат определени со посебен заклучок за 
наплата на трошоците за извршување. 

5. Во колку не се постапи согласно насоките дадени од страна на 
градежен инспектор ќе се поведе прекршочна постапка за 
изрекуввање на глоба во вредност од 250 евра во денарска 
противвредност согласно член 151 став 3 и член 161 став 2 од 
Законот за градење. 

6. Согласно член 225 од КЗ овластен градежен инспектор ќе поведе 
постапка пред ОЈО Штип за узурпирање на земјиште во 
сопственост на РСМ. 

7. Жалбата изјавена против ова решение, не го одлага неговото 
извршување. 

 
Образложение 

 
Општински градежен инспектор Зоран Павловски со службена 

легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над 
субјектот на инспекциски надзор непознат со адреса непозната, на КП 
бр.4237/1 за КО Штип 3 (сопственост на Р.С.Македонија ИЛ бр. 100748) и 
со Записник ИП.1.бр.23/22-56 од 25.02.2022год., ја утврди фактичката 
состојба: 
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 На КП бр.4237/1 за КО Штип 3 се поставени Времени објекти. Предмет 

на надзорот е времен објект - дуќан означен со број 67. Времениот објкет- 

дуќан НЕ СЕ УПОТРЕБУВА. 

 Објектот претставува градба од времен карактер согласно членн2 од 
Законот за градење: „ Времен објект е монтажно-демонтажен или типски 
објект кој се поставува на градежно неизградено земјиште, заради 
привремена употреба на просторот, до реализацијата на урбанистички 
план за градежното земјиште на кое е поставен времениот објект“, а 
подлежи на одредбите од член 79 од Законот за градење. 

На предметната локација – КП бр. 4237/1 КО Штип 3, ул. „Сутјеска 

“постои  ДУП – дел од нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 за град Штип, 

донесен со Одлука бр. 03-508/1 од 05.11.2012 година и е предвидена 

ГП 1.1 со намена А2(домување во станбени згради).  

Општина Штип е во постапка за реализација на ДУП – дел од 

нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 фаза отпочнување на постапка за 

отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, за кое 

нешто е потребно како имател на предметниот времен објект – Дуќан кој 

не се користи се отстрани во рок од 8 (осум) дена, имајќи во предвид дека 

земјиштето на кое е поставен времениот објект е во сопспственост на 

Република Северна Македонија запишано на ИЛ. бр.100748 за КО Штип 

2, а воедно претставува товар и ограничување на предметната градежна 

парцела. 

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 
115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 
30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 
и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 244/2019, 
18/2020 и 279/2020), Овластениот градежен инспектор определи мерки од 
членовите како во диспозитивот на ова решение. 

 
Во конкретниот случај изјавената жалба против првостепеното 

решение , со кое се наредува отстранување на бесправно изведената 
градба, согласно чл.137ст.5 од Законот за градење, не го одлага 
извршувањето на Решението. 
 

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова 
решение. 
 

ПРАВНА ПОУКА 
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Против Решението на овластениот  градежен инспектор може да се 
изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението,  до  
Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекциски надзор и прекршочна постапка со доказ за платена 
административна такса (,,Службен гласник на Р,М.,,бр.17/93 и 88/08). 
 
Решено во Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и 
патишта при Општина Штип, под ИП.1. број 23/22-56 од 25.0.2022год. 
 
Изработил, 
Весна Зенделова диа, с.р. 
 
 
 

Печат и 
потпис на 
инспекторот 

Зоран Павловски д.и.а. 
Општински Градежен 
Инспектор Штип 
сл.лег.бр. 330006 

Датум: 25.02.2022 година 

 
 
 
 

472. 

 
ОПШТИНА ШТИП 

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќај и патишта 
 
 
ИП.бр.23/22-57  
25.02.2022 год. 
 
 

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта, 
при Општина Штип, преку Општински градежен инспектор Зоран 
Павловски и службена легитимација бр.330006, изврши вонреден 
инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат, со 
адреса непозната и со Записник ИП.1.бр.23/22-57 од 25.02.2022год., ја 
утврди фактичката состојба, и врз основа на член 83, став 3 од Законот 
за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ бр.102/19) а согласно 
чл.134ст.1 и чл.137 од Законот за градење(Сл.весник на РМ бр. 130/2009, 
124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 
30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 244/2019, 18/2020 
и 279/2020), го донесе следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ НАРЕДУВА - СЕ ЗАДОЛЖУВА субјектот на инспекцискиот 

надзор:непознат, со адреса непозната,  ДА ГО ОТСТРАНИ 
времениот објект со број 32 поставен на  КП бр.4237/1 КО Штип 3 
(сопственост на Р.С.Македонија ИЛ бр. 100748), тип: Времен 
објект-Дуќан (констатирано со записник 23/22-57 од 25.02.2022).  
Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1 
на ова решение изнесува 8 (осум) дена. 

2. Субјектот на инспекциски надзор од точка 1 на ова Решение, е 
должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на 
инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено или 
по електронска пошта (zoran.pavlovski@stip.gov.mk), да го извести 
инспекторот дали е извршена инспекциската мерка. 

3. Ako субјектот/инвеститорот не ја отстрани бесправно изведената 
градба, во определениот рок, ќе се пристапи кон присилно 
административно извршување за отстранување на истата. 

4. Трошоците за извршување на решението се надоместуваат од 
извршеникот, а ќе бидат определени со посебен заклучок за 
наплата на трошоците за извршување. 

5. Во колку не се постапи согласно насоките дадени од страна на 
градежен инспектор ќе се поведе прекршочна постапка за 
изрекуввање на глоба во вредност од 250 евра во денарска 
противвредност согласно член 151 став 3 и член 161 став 2 од 
Законот за градење. 

6. Согласно член 225 од КЗ овластен градежен инспектор ќе поведе 
постапка пред ОЈО Штип за узурпирање на земјиште во 
сопственост на РСМ. 

7. Жалбата изјавена против ова решение, не го одлага неговото 
извршување. 

 
Образложение 

 
Општински градежен инспектор Зоран Павловски со службена 

легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над 
субјектот на инспекциски надзор непознат со адреса непозната, на КП 
бр.4237/1 за КО Штип 3 (сопственост на Р.С.Македонија ИЛ бр. 100748) и 
со Записник ИП.1.бр.23/22-57 од 25.02.2022год., ја утврди фактичката 
состојба: 
 На КП бр.4237/1 за КО Штип 3 се поставени Времени објекти. Предмет 

на надзорот е времен објект - дуќан означен со број 32. Времениот објкет- 

дуќан НЕ СЕ УПОТРЕБУВА. 

 Објектот претставува градба од времен карактер согласно членн2 од 
Законот за градење: „ Времен објект е монтажно-демонтажен или типски 
објект кој се поставува на градежно неизградено земјиште, заради 
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привремена употреба на просторот, до реализацијата на урбанистички 
план за градежното земјиште на кое е поставен времениот објект“, а 
подлежи на одредбите од член 79 од Законот за градење. 

На предметната локација – КП бр. 4237/1 КО Штип 3, ул. „Сутјеска 

“постои  ДУП – дел од нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 за град Штип, 

донесен со Одлука бр. 03-508/1 од 05.11.2012 година и е предвидена 

ГП 1.1 со намена А2(домување во станбени згради).  

Општина Штип е во постапка за реализација на ДУП – дел од 

нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 фаза отпочнување на постапка за 

отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, за кое 

нешто е потребно како имател на предметниот времен објект – Дуќан кој 

не се користи се отстрани во рок од 8 (осум) дена, имајќи во предвид дека 

земјиштето на кое е поставен времениот објект е во сопспственост на 

Република Северна Македонија запишано на ИЛ. бр.100748 за КО Штип 

2, а воедно претставува товар и ограничување на предметната градежна 

парцела. 

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 
115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 
30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 
и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 244/2019, 
18/2020 и 279/2020), Овластениот градежен инспектор определи мерки од 
членовите како во диспозитивот на ова решение. 
 

Во конкретниот случај изјавената жалба против првостепеното 
решение , со кое се наредува отстранување на бесправно изведената 
градба, согласно чл.137ст.5 од Законот за градење, не го одлага 
извршувањето на Решението. 
 

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова 
решение. 
 

ПРАВНА ПОУКА 
 
Против Решението на овластениот  градежен инспектор може да се 

изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението,  до  
Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекциски надзор и прекршочна постапка со доказ за платена 
административна такса (,,Службен гласник на Р,М.,,бр.17/93 и 88/08). 
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Решено во Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и 
патишта при Општина Штип, под ИП.1. број 23/22-57 од 25.02.2022год. 
 
 
Изработил 
Весна Зенделова диа, с.р. 
 
 
 

Печат и 
потпис на 
инспекторот 

Зоран Павловски д.и.а. с.р 
Општински Градежен 
Инспектор Штип 
сл.лег.бр. 330006 

Датум: 25.02.2022год. 

 
 
 
 

473. 

 
ОПШТИНА ШТИП 

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќај и патишта 
 
 
ИП.бр.23/22-58  
25.02.2022 год. 
 

 
Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта, 

при Општина Штип, преку Општински градежен инспектор Зоран 
Павловски и службена легитимација бр.330006, изврши вонреден 
инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат, со 
адреса непозната и со Записник ИП.1.бр.23/22-58 од 25.02.2022год., ја 
утврди фактичката состојба, и врз основа на член 83, став 3 од Законот 
за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ бр.102/19) а согласно 
чл.134ст.1 и чл.137 од Законот за градење(Сл.весник на РМ бр. 130/2009, 
124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 
30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 244/2019, 18/2020 
и 279/2020), го донесе следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

1. СЕ НАРЕДУВА - СЕ ЗАДОЛЖУВА субјектот на инспекцискиот 
надзор:непознат, со адреса непознара,  ДА ГО ОТСТРАНИ 
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времениот објект со број 64 поставен на  КП бр.4237/1 КО Штип 3 
(сопственост на Р.С.Македонија ИЛ бр. 100748), тип: Времен 
објект-Дуќан (констатирано со записник 23/22-58 од 25.02.2022).  
Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1 
на ова решение изнесува 8 (осум) дена. 

2. Субјектот на инспекциски надзор од точка 1 на ова Решение, е 
должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на 
инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено или 
по електронска пошта (zoran.pavlovski@stip.gov.mk), да го извести 
инспекторот дали е извршена инспекциската мерка. 

3. Ako субјектот/инвеститорот не ја отстрани бесправно изведената 
градба, во определениот рок, ќе се пристапи кон присилно 
административно извршување за отстранување на истата. 

4. Трошоците за извршување на решението се надоместуваат од 
извршеникот, а ќе бидат определени со посебен заклучок за 
наплата на трошоците за извршување. 

5. Во колку не се постапи согласно насоките дадени од страна на 
градежен инспектор ќе се поведе прекршочна постапка за 
изрекуввање на глоба во вредност од 250 евра во денарска 
противвредност согласно член 151 став 3 и член 161 став 2 од 
Законот за градење. 

6. Согласно член 225 од КЗ овластен градежен инспектор ќе поведе 
постапка пред ОЈО Штип за узурпирање на земјиште во 
сопственост на РСМ. 

7. Жалбата изјавена против ова решение, не го одлага неговото 
извршување. 

 
Образложение 

 
Општински градежен инспектор Зоран Павловски со службена 

легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над 
субјектот на инспекциски надзор непознат со адреса непозната, на КП 
бр.4237/1 за КО Штип 3 (сопственост на Р.С.Македонија ИЛ бр. 100748) и 
со Записник ИП.1.бр.23/22-58 од 25.02.2022год., ја утврди фактичката 
состојба: 
 На КП бр.4237/1 за КО Штип 3 се поставени Времени објекти. Предмет 

на надзорот е времен објект - дуќан означен со број 64. Времениот објкет- 

дуќан НЕ СЕ УПОТРЕБУВА. 

 Објектот претставува градба од времен карактер согласно членн2 од 
Законот за градење: „ Времен објект е монтажно-демонтажен или типски 
објект кој се поставува на градежно неизградено земјиште, заради 
привремена употреба на просторот, до реализацијата на урбанистички 
план за градежното земјиште на кое е поставен времениот објект“, а 
подлежи на одредбите од член 79 од Законот за градење. 

На предметната локација – КП бр. 4237/1 КО Штип 3, ул. „Сутјеска 

“постои  ДУП – дел од нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 за град Штип, 



Стр. 876 Број 10  13 јули 2022 

 

донесен со Одлука бр. 03-508/1 од 05.11.2012 година и е предвидена 

ГП 1.1 со намена А2(домување во станбени згради).  

Општина Штип е во постапка за реализација на ДУП – дел од 

нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 фаза отпочнување на постапка за 

отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, за кое 

нешто е потребно како имател на предметниот времен објект – Дуќан кој 

не се користи се отстрани во рок од 8 (осум) дена, имајќи во предвид дека 

земјиштето на кое е поставен времениот објект е во сопспственост на 

Република Северна Македонија запишано на ИЛ. бр.100748 за КО Штип 

2, а воедно претставува товар и ограничување на предметната градежна 

парцела. 

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 
115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 
30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 
и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 244/2019, 
18/2020 и 279/2020), Овластениот градежен инспектор определи мерки од 
членовите како во диспозитивот на ова решение. 
 

Во конкретниот случај изјавената жалба против првостепеното 
решение , со кое се наредува отстранување на бесправно изведената 
градба, согласно чл.137ст.5 од Законот за градење, не го одлага 
извршувањето на Решението. 
 

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова 
решение. 
 

ПРАВНА ПОУКА 
 
Против Решението на овластениот  градежен инспектор може да се 

изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението,  до  
Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекциски надзор и прекршочна постапка со доказ за платена 
административна такса (,,Службен гласник на Р,М.,,бр.17/93 и 88/08). 
 
Решено во Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и 
патишта при Општина Штип, под ИП.1. број 23/22-58 од 25.02.2022год. 
 
 
Изработил,  
Весна Зенделова диа, с.р. 
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Печат и 
потпис на 
инспекторот 

Зоран Павловски д.и.а.  с.р. 
Општински Градежен 
Инспектор Штип 
сл.лег.бр. 330006 

Датум: 25.02.2022год. 

 
 
 
 
 
 

474. 
 

 
ОПШТИНА ШТИП 

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќај и патишта 
 

 
ИП.бр.23/22-59  
25.02.2022 год. 
 
 

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта, 
при Општина Штип, преку Општински градежен инспектор Зоран 
Павловски и службена легитимација бр.330006, изврши вонреден 
инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат, со 
адреса непозната, и со Записник ИП.1.бр.23/22-59 од 25.02.2022год., ја 
утврди фактичката состојба, и врз основа на член 83, став 3 од Законот 
за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ бр.102/19) а согласно 
чл.134ст.1 и чл.137 од Законот за градење(Сл.весник на РМ бр. 130/2009, 
124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 
30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 244/2019, 18/2020 
и 279/2020), го донесе следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

1. СЕ НАРЕДУВА - СЕ ЗАДОЛЖУВА субјектот на инспекцискиот 
надзор:непознат, со адреса непозната,  ДА ГО ОТСТРАНИ 
времениот објект со број 65 поставен на  КП бр.4237/1 КО Штип 3 
(сопственост на Р.С.Македонија ИЛ бр. 100748), тип: Времен 
објект-Дуќан (констатирано со записник 23/22-59 од 25.02.2022).  
Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1 
на ова решение изнесува 8 (осум) дена. 

2. Субјектот на инспекциски надзор од точка 1 на ова Решение, е 
должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на 
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инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено или 
по електронска пошта (zoran.pavlovski@stip.gov.mk), да го извести 
инспекторот дали е извршена инспекциската мерка. 

3. Ako субјектот/инвеститорот не ја отстрани бесправно изведената 
градба, во определениот рок, ќе се пристапи кон присилно 
административно извршување за отстранување на истата. 

4. Трошоците за извршување на решението се надоместуваат од 
извршеникот, а ќе бидат определени со посебен заклучок за 
наплата на трошоците за извршување. 

5. Во колку не се постапи согласно насоките дадени од страна на 
градежен инспектор ќе се поведе прекршочна постапка за 
изрекуввање на глоба во вредност од 250 евра во денарска 
противвредност согласно член 151 став 3 и член 161 став 2 од 
Законот за градење. 

6. Согласно член 225 од КЗ овластен градежен инспектор ќе поведе 
постапка пред ОЈО Штип за узурпирање на земјиште во 
сопственост на РСМ. 

7. Жалбата изјавена против ова решение, не го одлага неговото 
извршување. 

 
Образложение 

 
Општински градежен инспектор Зоран Павловски со службена 

легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над 
субјектот на инспекциски надзор непознат со адреса непозната, на КП 
бр.4237/1 за КО Штип 3 (сопственост на Р.С.Македонија ИЛ бр. 100748) и 
со Записник ИП.1.бр.23/22-60 од 25.02.2022год., ја утврди фактичката 
состојба: 
 На КП бр.4237/1 за КО Штип 3 се поставени Времени објекти. Предмет 

на надзорот е времен објект - дуќан означен со број 65. Времениот објкет- 

дуќан НЕ СЕ УПОТРЕБУВА. 

 Објектот претставува градба од времен карактер согласно членн2 од 
Законот за градење: „ Времен објект е монтажно-демонтажен или типски 
објект кој се поставува на градежно неизградено земјиште, заради 
привремена употреба на просторот, до реализацијата на урбанистички 
план за градежното земјиште на кое е поставен времениот објект“, а 
подлежи на одредбите од член 79 од Законот за градење. 

На предметната локација – КП бр. 4237/1 КО Штип 3, ул. „Сутјеска 

“постои  ДУП – дел од нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 за град Штип, 

донесен со Одлука бр. 03-508/1 од 05.11.2012 година и е предвидена 

ГП 1.1 со намена А2(домување во станбени згради).  

Општина Штип е во постапка за реализација на ДУП – дел од 

нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 фаза отпочнување на постапка за 

отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, за кое 
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нешто е потребно како имател на предметниот времен објект – Дуќан кој 

не се користи се отстрани во рок од 8 (осум) дена, имајќи во предвид дека 

земјиштето на кое е поставен времениот објект е во сопспственост на 

Република Северна Македонија запишано на ИЛ. бр.100748 за КО Штип 

2, а воедно претставува товар и ограничување на предметната градежна 

парцела. 

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 
115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 
30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 
и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 244/2019, 
18/2020 и 279/2020), Овластениот градежен инспектор определи мерки од 
членовите како во диспозитивот на ова решение. 

 
Во конкретниот случај изјавената жалба против првостепеното 

решение , со кое се наредува отстранување на бесправно изведената 
градба, согласно чл.137ст.5 од Законот за градење, не го одлага 
извршувањето на Решението. 

 
Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова 

решение. 
 

ПРАВНА ПОУКА 
 
Против Решението на овластениот  градежен инспектор може да се 

изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението,  до  
Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекциски надзор и прекршочна постапка со доказ за платена 
административна такса (,,Службен гласник на Р,М.,,бр.17/93 и 88/08). 
 
Решено во Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и 
патишта при Општина Штип, под ИП.1. број 23/22-59 од 25.02.2022год. 
 
 
Изработил, 
Весна Зенделова диа, с.р. 
 
 

Печат и 
потпис на 
инспекторот 

Зоран Павловски д.и.а. с.р. 
Општински Градежен 
Инспектор Штип 
сл.лег.бр. 330006 

Датум: 25.02.2022год. 

 


