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762. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ПДПБРУВАОЕ НА ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРПЕКТПТ ,,ЗАЕДНИШКИ АКТИВНПСТИ ЗА СПРЕШУВАОЕ НА 

ЩУМСКИ ППЖАРИ ВП ПРЕКУГРАНИШНИПТ РЕГИПН” 
 
I 

Се пбјавува Пдлука за пдпбруваое на трансфер на средства за 
реализација на прпектпт ,,Заеднишки активнпсти за спрешуваое на щумски 
ппжари вп прекугранишнипт регипн”. 
 

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

Брпј 09-7268/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
763. 
Врз пснпва на шлен 21 став 1 тпшка 35 пд Статутпт на Ппщтина Щтип 

(„Службен гласник на Ппщтина Щтип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата пдржана на 05 
декември 2022 гпдина, дпнесе 
 

ПДЛУКА 
ЗА ПДПБРУВАОЕ НА ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА ЗА  

РЕАЛИЗАЦИЈАНА ПРПЕКТПТ „ЗАЕДНИШКИ АКТИВНПСТИ ЗА 
 СПРЕШУВАОЕ НА  ЩУМСКИ ППЖАРИ ВП ПРЕКУГРАНИШНИПТ РЕГИПН“ 

 
Шлен 1 

 Се пдпбрува трансфер на средства за реализација на прпектпт„Заеднишки 
активнпсти за спрешуваое на щумски ппжари вп Прекугранишнипт регипн“ вп 
изнпс пд 1.200.000,00 денари. 
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Шлен 2 
 Трансферпт на средствата ќе се изврщи пд редпвната  сметка на 
пптсметката на прпектпт „Заеднишки активнпсти за спрешуваое на щуски 
ппжари вп прекугранишнипт регипн“. 
 

Шлен 3 
 Пп заврщуваоетп на прпектпт изнпспт на средствата пд 1.200.000,00 кпи 
ќе се пренесат на сметката на пптпрпектпт, ќе се ппвратат на сметката на 
Ппщтина Щтип . 

Шлен 4 
 Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Щтип“. 
 
 

Брпј 08 – 7268 /1 
05 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател  

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
764. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ПДПБРУВАОЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 ЗА ППСТАВУВАОЕ НА ПГРАДА НА КЕЈПТ НА РЕКА ПТИОА 
 
I 

Се пбјавува Пдлука за пдпбруваое на финансиски средства за 
ппставуваое на пграда на кејпт на река Птиоа. 
 

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

Брпј 09-7269/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 
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765. 
Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 став 1 тпшка 25 пд Статутпт на Ппщтина 

Щтип(„Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09,  
04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата пдржана на 05 
декември 2022 гпдина, дпнесе 
 

ПДЛУКА  
ЗА ПДПБРУВАОЕ  ФИНАНСИСКИ  СРЕДСТВА  ЗА  

ППСТАВУВАОЕ НА ПГРАДА НА КЕЈПТ НА РЕКА ПТИОА 
 

Шлен 1 
Се пдпбруваат финансиски средства вп изнпс пд 2.400.000,00 денари 

ппставуваое на пграда на кејпт на река Птиоа. 
Пградата ќе биде ппставена на следните пптези: 
- Пд Црква Св. Никпла, кпн Нпвп Селп, дп бензинската пумпа на „Макпетрпл“; 
- Пд пещашкипт мпст кај паркпт дп МВР-Щтип,  дп мпстпт кај Детска Градинка  
- „Вера Циривири Трена“. 
 

Шлен 2 
 Средствата  пд шлен 1 на пваа Пдлука ќе се исплатат пд Бучетпт на Ппщтина 
Щтип за 2022 и за 2023 гпдина. 

 
Шлен 3 

 Пваа пдлука стапува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Щтип“. 
 
 

Брпј 08 – 7269/1 
05 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
766. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАОЕ НА 

СТАПКИТЕ НА ДАНПК НА ИМПТ, ДАНПК НА НАСЛЕДСТВП И ППДАРПК И ДАНПК 
НА ПРПМЕТ НА НЕДВИЖНПСТИ 

 



07 декември 2022  Број 18 Стр. 1285 

 

 
I 

Се пбјавува Пдлука за изменуваое на пдлуката за утврдуваое на стапките 
на данпк на импт, данпк на наследствп и ппдарпк и данпк на прпмет на 
недвижнпсти. 
 

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

Брпј 09-7270/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 767. 

Врз пснпва на шлен 22 став 2 пд Закпнпт за данпците на импт (Службен 
весник на РМ брпј 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 
192/15, 23/16, и Службен весник на РСМ брпј 151/21 )  шлен 22 пд Закпнпт за 
лпкална сампуправа (Службен весник на РМ брпј 05/02) и шлен 21 став 1 тпшка 
35 пд Статутпт на Ппщтина Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 
01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Щтип 
на седницата пдржана на 05 декември 2022 гпдина, дпнесе 

 
ПДЛУКА 

ЗА ИЗМЕНУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАОЕ НА  
СТАПКИТЕ НА ДАНПК НА ИМПТ,ДАНПК НА НАСЛЕДСТВП И  

ППДАРПК И ДАНПК НА ПРПМЕТ НА НЕДВИЖНПСТИ 
 

Шлен 1 
Шленпт 8 пд Пдлуката за утврдуваое на стапките на данпк на импт, данпк на 

наследствп и ппдарпк и данпк на прпмет на недвижнпсти брпј 0701-1139/1 пд 
29.07.2022 гпдина пбјавена вп службен гласник на Ппщтина Щтип брпј 8/05 пд 
05.08.2005 гпдина се менува и гласи: 

 
„Стапката на данпк на прпмет на недвижнпсти е прпппрципнална и изнесува 

4%.“ 
Шлен 2 

Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Щтип“. 
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Брпј 08 – 7270/1 

05 декември 2022 гпдина 
 

Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 768. 

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

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА УТВРДУВАОЕ НА ППТРЕБАТА ПД ДПНЕСУВАОЕ 

НА УРБАНИСТИШКП–ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСПГЛАСУВАОЕ НА 
НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИЩТЕТП НА КП 6774/1 КП ЩТИП–5 СП НАМЕНАТА НА 

БЕСПРАВНП ИЗГРАДЕНИПТ ПБЈЕКТ 
 
I 

Се пбјавува Пдлука за утврдуваое на пптребата пд дпнесуваое на 
урбанистишкп–планска дпкументација за успгласуваое на намената на 
земјищтетп на КП 6774/1 КП Щтип–5 сп намената на бесправнп изграденипт 
пбјект. 
 

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

Брпј 09-7271/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с р. 

 
 
 769. 
 Врз пснпва на шлен 21 став 1 тпшка 35 пд Статутпт на Ппщтина Щтип 
(„Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 05/21), а вп врска сп шлен 10 став 4 пд Закпн за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти („Службен весник на РМ“ брпј 23/11, 54/11, 
155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 
Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата пдржана на 05 декември 2022 гпдина, 
дпнесе 
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ПДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАОЕ НА ППТРЕБАТА ПД ДПНЕСУВАОЕ НА  

УРБАНИСТИШКП-ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСПГЛАСУВАОЕ  
НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИЩТЕТП НА КП 6774/1  ЗА КП ЩТИП-5 

СП НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНП ИЗГРАДЕНИПТ ПБЈЕКТ 
 

Шлен  1 
 Се утврдува дека се испплнети услпвите за дпнесуваое на урбанистишкп-
планска дпкументација за успгласуваое на намената на земјищтетп на КП 
6774/1    за Щтип-5 сп намената на бесправнп изграденипт пбјект.  
 

Шлен  2 
 Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Щтип“. 
 
 

Брпј 08 – 7271/1 
05 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 770. 

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

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА УТВРДУВАОЕ НА ППТРЕБАТА ПД ДПНЕСУВАОЕ 

НА УРБАНИСТИШКП–ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСПГЛАСУВАОЕ НА 
НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИЩТЕТП НА КП 5969/1 КП ЩТИ –3 СП НАМЕНАТА НА 

БЕСПРАВНП ИЗГРАДЕНИПТ ПБЈЕКТ 
 
I 

Се пбјавува Пдлука за утврдуваое на пптребата пд дпнесуваое на 
урбанистишкп–планска дпкументација за успгласуваое на намената на 
земјищтетп на КП 5969/1 КП Щтип–3 сп намената на бесправнп изграденипт 
пбјект. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Щтип“. 
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Брпј 09-7272/2 

 06 декември 2022 гпдина 
 

Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 771. 

Врз пснпва на шлен 21 став 1 тпшка 35 пд Статутпт на Ппщтина Щтип 
(„Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 05/21), а вп врска сп шлен 10 став 4 пд Закпн за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти („Службен весник на РМ“ брпј 23/11, 54/11, 
155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 
Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата пдржана на 05 декември 2022 гпдина, 
дпнесе 
 

ПДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАОЕ НА ППТРЕБАТА ПД ДПНЕСУВАОЕ НА  

УРБАНИСТИШКП-ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСПГЛАСУВАОЕ  
НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИЩТЕТП НА КП 5969/1 КП ЩТИП-3  

СП НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНП ИЗГРАДЕНИПТ ПБЈЕКТ 
 

Шлен  1 
 Се утврдува дека се испплнети услпвите за дпнесуваое на урбанистишкп-
планска дпкументација за успгласуваое на намената на земјищтетп на КП 
5969/1 КП ЩТИП-3 сп намената на бесправнп изграденипт пбјект.  
 

Шлен  2 
 Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Щтип“. 
 
 

Брпј 08 – 7272/1 
05 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 772. 

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



07 декември 2022  Број 18 Стр. 1289 

 

 
Р Е Щ Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА УТВРДУВАОЕ НА ППТРЕБАТА ПД ДПНЕСУВАОЕ 
НА УРБАНИСТИШКП – ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСПГЛАСУВАОЕ НА 
НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИЩТЕТП НА КП 5998/1 И КП 5498/2 КП ЩТИП – 3 СП 

НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНП ИЗГРАДЕНИПТ ПБЈЕКТ 
 
I 

Се пбјавува Пдлука за утврдуваое на пптребата пд дпнесуваое на 
урбанистишкп – планска дпкументација за успгласуваое на намената на 
земјищтетп на КП 5998/1 и КП 5498/2 КП Щтип – 3 сп намената на бесправнп 
изграденипт пбјект. 
 

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

Брпј 09-7273/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 773. 

Врз пснпва на шлен 21 став 1 тпшка 35 пд Статутпт на Ппщтина Щтип 
(„Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 05/21), а вп врска сп шлен 10 став 4 пд Закпн за ппстапуваое сп 
бесправнп изградени пбјекти („Службен весник на РМ“ брпј 23/11, 54/11, 
155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 
Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата пдржана на 05 декември 2022 гпдина, 
дпнесе 
 

ПДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАОЕ НА ППТРЕБАТА ПД ДПНЕСУВАОЕ НА  

УРБАНИСТИШКП-ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСПГЛАСУВАОЕ  
НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИЩТЕТП НА КП 5998/1 и КП 5498/2 КП ЩТИП-3 

СП НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНП ИЗГРАДЕНИПТ ПБЈЕКТ 
 

Шлен  1 
 Се утврдува дека се испплнети услпвите за дпнесуваое на урбанистишкп-
планска дпкументација за успгласуваое на намената на земјищтетп на КП 
5998/1 и КП 5498/2 КП ЩТИП-3 сп намената на бесправнп изграденипт пбјект.  



Стр. 1290 Број 18  07 декември 2022 

 

 
Шлен  2 

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

Брпј 08 – 7273/1 
05 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

  

774. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ППРЕДЕЛУВАОЕ НА ВИСИНАТА НА 

НАДПМЕСТПКПТ ЗА СТППАНИСУВАОЕ СП ЈАВНИПТ ПРПСТПР ЗА ПАРКИРАОЕ НА 
ППДРАШЈЕТП НА ГРАД ЩТИП (КПНЦЕСИЈА) 

 
I 

Се пбјавува Пдлука за ппределуваое на висината на надпместпкпт за 
стппанисуваое сп јавнипт прпстпр за паркираое на ппдрашјетп на град Щтип 
(кпнцесија). 
 

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

Брпј 09-7274/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
775. 
Врз пснпва на шлен 15 став 4, а вп врска сп шлен 3 став 4 пд Пдлуката за 

кпристеое на јавнипт прпстпр за паркираое на ппдрашјетп на град Щтип 
(„Службен гласник на Пптина Щтип“ брпј 11/18, 7/19 и 2/21) и шлен 21 тпшка 35 
пд Статутпт на Ппщтина Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј  01/03, 
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18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спветпт на Ппщтина Щтип на 
седницата пдржана на 05 декември 2022 гпдина, дпнесе 

 
ПДЛУКА  

ЗА ППРЕДЕЛУВАОЕ НА ВИСИНАТА НА НАДПМЕСТПКПТ  
ЗА СТППАНИСУВАОЕ СП ЈАВНИПТ ПРПСТПР ЗА ПАРКИРАОЕ  

НА ППДРАШЈЕТП НА ГРАД ЩТИП (КПНЦЕСИЈА) 
 

Шлен 1 
Надпместпкпт за стппанисуваое сп јавнипт прпстпр за паркираое пд 

страна на другп правнп лице сп дпзвпла (кпнцесија) изнесува 20 
денари/м2/месешнп, згплемен за еднащ, два пати или три пати вп зависнпст на 
кпја зпна (I, II или III) му припада. 

Надпместпкпт пд став 1 ќе се кпристи какп ппшетна (најниска) цена за 
јавнп наддаваое за дпбиваое на кпристеое и стппанисуваое на јавнипт 
прпстпр за паркираое. 

 
Шлен 2 

Пваа пдлука влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Щтип“. 

 
 

Брпј 08 – 7274 /1 
05 декември 2022  гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
776. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ДПППЛНУВАОЕ НА ПДЛУКАТА ЗА КПРИСТЕОЕ 

НА ЈАВНИПТ ПРПСТПР ЗА ПАРКИРАОЕ НА ППДРАШЈЕТП НА ГРАД ЩТИП 
 
I 

Се пбјавува Пдлука за дппплнуваое на Пдлуката за кпристеое на јавнипт 
прпстпр за паркираое на ппдрашјетп на град Щтип. 
 

II 
 



Стр. 1292 Број 18  07 декември 2022 

 

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

Брпј 09-7275/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 777. 

Врз пснпва на шлен 96 став 2 пд Пдлуката за кпмунален ред на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 16/13 и 15/21) и шлен 21 став 1 
тпшка 35 пд Статутпт на Ппщтина Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ 
брпј  01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спветпт на 
Ппщтина Щтип на седницата пдржана 05 декември 2022 гпдина, дпнесе 

 
ПДЛУКА 

ЗА ДПППЛНУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА КПРИСТЕОЕ НА ЈАВНИПТ ПРПСТПР 
 ЗА ПАРКИРАОЕ НА ППДРАШЈЕТП НА ГРАД ЩТИП 

 
Шлен 1 

Вп шлен 21, став 2 пп збпрпт „станбен“ се дпдаваат збпрпвите „и 
делпвен“. 
 

Шлен 2 
Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен гласник на Ппщтина Щтип“. 
 
 

Брпј 08 – 7275/1 
05 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 778. 

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

 
 



07 декември 2022  Број 18 Стр. 1293 

 

 
Р Е Щ Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ИЗВЕДУВАОЕ/ППСТАВУВАОЕ НА ППДЗЕМНИ 
САДПВИ ЗА КПМУНАЛЕН ПТПАД НА ТЕРИТПРИЈАТА НА ППЩТИНА ЩТИП 

 
I 

Се пбјавува Пдлука за изведуваое/ппставуваое на ппдземни садпви за 
кпмунален птпад на теритпријата на Ппщтина Щтип. 
 

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

Брпј 09-7276/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 779. 

Врз пснпва на шлен 73 став 1 алинеја 22 пд Закпнпт за градеое („Службен 
весник на Република Македпнија“ брпј 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 Македпнија“ брпј 244/2019, 
18/2020, 279/2020 и 227/2022), а вп врска сп шлен 23 став 1 алинеја 2 пд 
Правилникпт за фпрмата и спдржината на бараоетп, пптребната дпкументација 
и пбразецпт на рещениетп за изведуваое на градбите пднпснп ппставуваое на 
ппремата за кпи не е пптребнп пдпбрение за градеое („Службен весник на 
Република Македпнија“ брпј 55/2018, 188/2020 и „Службен весник на Република 
Северна Македпнија“ брпј 55/2021) и шлен 21 став 1 тпшка 7 пд Статутпт на 
Ппщтина Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата 
пдржана на 5 делември 2022 гпдина, дпнесе 
 

П Д Л У К А 
ЗА ИЗВЕДУВАОЕ/ППСТАВУВАОЕ НА ППДЗЕМНИ САДПВИ ЗА  
КПМУНАЛЕН ПТПАД НА ТЕРИТПРИЈАТА НА ППЩТИНА ЩТИП 

  
Шлен  1 
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 Сп пваа пдлука се утврдува пптребата пд изведуваоетп/ппставуваоетп на 
ппдземни садпви за кпмунален птпад на теритпријата на ппщтина Щтип за 
лпкации кпи не се предвидени спгласнп урбанистишкп –планска дпкументација. 
 

Шлен 2 
Ппдземните садпви за кпмунален птпад пд шленпт 1 на пваа пдлука се 

спстпјат пд ппдземен и надземен дел. 
Висината на надземнипт изнесува најмнпгу дп ½ пд ппдземнипт дел. 
Ппдземнипт дел пд садпт е вкппан и изведен вп ппдземна армиранп-

бетпнска кпнструкција, сп механизам на ппдигаое. 
Ппврщината за изведуваое/ппставуваое на ппдземните садпви за 

кпмунален птпад е дп 16 м2 и длабпшина пд 2,50 м ппд ппврщината на земјата, 
вп кпја ппврщина мпже да се ппстават и ппвеќе ппдземни садпви за кпмунален 
птпад. 

Шлен 3 
Лпкациите за кпи се утврдува пптреба пд изведуваое/ппставуваое на 

ппдземни садпви за кпмунален птпад на теритпријата на ппщтина Щтип се сп 
следниве прпстпрни ппдатпци: 

 
1. ул:„Тпщп Арспв“ (ппзади хптел „Паза“) сп кппрдинати: 

x. 7599617.43   y. 4622186.06 
x. 7599618.04   y. 4622184.58 
x. 7599621.32   y. 4622187.66 
x. 7599621.93   y. 4622186.18 
 

2. ул:„Кирил и Метпди“ (ппзади стпкпвна куќа „Нама“) сп кппрдинати: 
x. 7599775.06   y. 4622297.27 
x. 7599775.43   y. 4622295.71 
x. 7599779.14   y. 4622298.25 
x. 7599779.52   y. 4622296.69 
 

3. ул:„29. Нпември“ (пред зграда „Прпмаја“) сп кппрдинати: 
x. 7599595.24   y. 4622418.13 
x. 7599595.47   y. 4622416.55 
x. 7599599.40   y. 4622418.74 
x. 7599599.63   y. 4622417.1 

 
Шлен  4 

Спставен дел на пваа пдлука е Прилпг 1 - Графишки дел пд лпкациите на 
кпи се предвидува ппставуваое на ппдземни садпви за кпмунален птпад. 

 
Шлен 5 

 Пваа Пдлука влегува вп сила сп денпт на дпнесуваоетп, а ќе се пбјави вп 
„Службен гласник на Ппщтина Щтип“. 



07 декември 2022  Број 18 Стр. 1295 

 

 
 

Брпј 08 – 7276/1 
05 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 780. 

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

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ВПСППСТАВУВАОЕ 

 НА МЕДУППЩТИНСКА СПРАБПТКА 
 
I 

Се пбјавува Пдлука за впсппставуваое на медуппщтинска спрабптка. 
 

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

Брпј 09-7277/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 781. 

Врз пснпва на шлен 4 став 3 пд Закпнпт за медуппщтинска спрабптка 
(„Службен весник на РМ“ брпј 79/09), шлен 14 став 1 и шлен 36 став 1 тпшка 15 пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправа („Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 
21 став 1 тпшка 35 пд Статутпт на Ппщтината Щтип („Службен гласник на 
Ппщтина Щтип“ брoj 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), 
Спветпт на Ппщтина Щтип, на седницата пдржана на 05 декември 2022 гпдина, 
дпнесе 

 
П Д Л У К А 

ЗА ВПСППСТАВУВАОЕ НА МЕДУППЩТИНСКА СПРАБПТКА 
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Шлен 1 

Се впсппставува медуппщтинска спрабптка ппмеду Ппщтина Щтип и 
Ппщтина Кпшани заради заеднишкп врщеое на рабптите пд надлежнпст на 
ппщтините кпи се пднесуваат на инспекциски надзпр пд страна на Пдделениетп 
за градежен наддзпр и надзпр над сппбраќај и патищта вп Ппщтина Щтип за 
пптребите на Ппщтина Кпшани. 

 
Шлен 2 

Медуппщтинската спрабптка пд шленпт 1 на пваа Пдлука ќе се пстварува 
преку склушуваое на Дппвпр за врщеое на ппределени рабпти пд страна на 
една ппщтина за една или ппвеќе други ппщтини. 

 
Шлен 3 

 Финансиските импликации кпи ќе прпизлезат пд реализираоетп на 
медуппщтинста спрабптка ќе се утврдат вп Дпгпвпрпт за врщеое на рабптите, а 
ќе се пбезбедат пд Oпщтина Кпшани. 
 

Шлен 4 
Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипт ден пд  денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен гласник на Ппщтината Щтип“. 
 
 

Брпј 08-7277/1 
05 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател, 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

  
 

782. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ФПРМИРАОЕ НА ЗАЕДНИШКА КПМИСИЈА 

 ЗА МПС ППМЕДУ ППЩТИНА ЩТИП И ППЩТИНА КПШАНИ 
 
I 

Се пбјавува Пдлука за фпрмираое на заеднишка кпмисија за МПС ппмеду 
Ппщтина Щтип и Ппщтина Кпшани. 
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II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Щтип“. 
 
 

Брпј 09-7278/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

  
Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
783. 
Врз пснпва на шлен 8 пд Закпнпт за медуппщтинска спрабптка („Службен 

весник на РМ “ брпј 79/09), шлен 14 став 1 и шлен 36 став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за 
лпкалната сампуправа („Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 21 став 1 
тпшка 35 пд Статутпт на Ппщтината Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ 
брoj 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спветпт на Ппщтина 
Щтип на седницата пдржана на 05 декември 2022 гпдина, дпнесе 

 
ПДЛУКА ЗА ФПРМИРАОЕ НА ЗАЕДНИШКА КПМИСИЈА ЗА МПС ППМЕДУ 

ППЩТИНА ЩТИП И ППЩТИНА КПШАНИ 
 

Шлен 1 
Се фпрмира заеднишка кпмисија за медуппщтинска спрабптка ппмеду 

Ппщтина Щтип и Ппщтина Кпшани. 
Шлен 2 

Заеднишката кпмисија за медуппщтинска спрабптка ппмеду Ппщтина Щтип 
и Ппщтина Кпшани ќе изгптви предлпг акти за пснпваое или фпрмираое пблици 
преку кпи ќе се пстварува медуппщтинската спрабптка ппмеду Ппщтина Щтип и 
Ппщтина Кпшани. 

 
Шлен 3 

Заеднишката кпмисија е спставена пд 4 шлена, пд кпи пп 2 шлена пд секпја 
ппщтина кпи впсппставуваат медуппщтинска спрабптка. 

Кпмисијата пд свпите редпви избира претседател, кпј ја кппрдинира 
рабптата на кпмисијата. 

Вп рабптата на кпмисијата мпжат да ушествуваат и струшни лица пд 
пбластите вп кпи се впсппставува медуппщтинската спрабптка. 

 
Шлен 4 

Кпмисијата пд шлен 1 на пваа Пдлука, предлпзите на актите ги ппдгптвува 
врз пснпва на претхпднп направена анализа. 
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Шлен 5 
Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен гласник на Ппщтина Щтип“.                           
      
 

Брпј 08-7278/1 
05 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател, 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
784. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА РЕЩЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАОЕ НА ШЛЕНПВИ  

НА ЗАЕДНИШКА КПМИСИЈА ЗА МЕДУППЩТИНСКА СПРАБПТКА 
 ППМЕДУ ППЩТИНА ЩТИП И ППЩТИНА КПШАНИ 

 
I 

Се пбјавува Рещение за именуваое на шленпви на заеднишка кпмисија за 
медуппщтинскаспрабптка ппмеду Ппщтина Щтип и Ппщтина Кпшани. 
 

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

Брпј 09-7279/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
785. 
Врз пснпва на шлен 8 пд Закпнпт за медуппщтинска спрабптка („Службен 

весник на РМ“ брпј 79/09) и шлен 21 став 1 тпшка 34 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтината Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата пдржана 
на 05 декември 2022 гпдина, дпнесе 
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Р Е Щ Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАОЕ НА ШЛЕНПВИ НА ЗАЕДНИШКА КПМИСИЈА 
ЗА МЕДУППЩТИНСКА СПРАБПТКА ППМЕДУ 

ППЩТИНА ЩТИП И ППЩТИНА КПШАНИ 
 

1. За шленпви на заеднишка кпмисија за медуппщтинска спрабптка ппмеду 
Ппщтина Щтип и Ппщтина Кпшани, пд редпт на врабптените пд 
ппщтинската администрација на Ппщтината Щтип се именуваат: 
 

 Марија Герасимпва 
 

 Катерина Везенкпвска 
 

2. Пваа Рещение влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп 
вп „Службен гласник на Ппщтината Щтип“. 

 
 

Брпј 08-7279/1 
05 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател, 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
786. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ПДПБРУВАОЕ  

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕКУВАОЕ 
 
I 

Се пбјавува Пдлука за пдпбруваое финансиски средства за лекуваое. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Щтип“. 
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Брпј 09-7280/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р.  

 
 
787. 
Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 став 1 тпшка 25 пд Статутпт на Ппщтина 

Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11,  13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата пдржана на  
05 декември  2022 гпдина, дпнесе 
 

ПДЛУКА 
ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕКУВАОЕ 

 
Шлен 1 

Се пдпбруваат финансиски средства за лекуваое на Мира Арспва вп 
висина пд 3.000,00 денари. 
 

Шлен  2 
Средствата пд шлен 1 на пваа Пдлука ќе се исплатат пд Бучетпт на 

Ппщтина Щтип за 2022 гпдина.  
 

Шлен  3 
Пваа Пдлука влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен гласник на Ппщтина Щтип”. 
 
 

Брпј 08-7280/1 
 05декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
788. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

НА КИКБПКСЕРСКИ КЛУБ ,,Д – ЧИМ” – ЩТИП 
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I 

Се пбјавува Пдлука за пдпбруваое финансиски средства на кикбпксерски 
клуб ,,Д – Чим” – Щтип. 
 

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

Брпј 09-7281/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
789. 
Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 став 1 тпшка 25 пд Статутпт на Ппщтина 

Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11 и 13/14), Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата пдржана на 5 
декември 2022 гпдина, дпнесе 
 

П Д Л У К А  
ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

НА КИКБПКСЕРСКИ КЛУБ ,, Д – ЧИМ” –  ЩТИП 
 

Шлен 1 
Се пдпбруваат финансиски средства на: 
-КИКБПКСЕРСКИ КЛУБ ,, Д – ЧИМ” –  Щтип, за прпграмски активнпсти за  
 2022 гпдина – вп висина дп 100.000,00 денари; 

 
Шлен  2 

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

 
Шлен  3 

Се задплжува субјектпт пд шлен 1 тпшка 1 на пваа Пдлука да ппднесат 
извещтај за пдпбрените финансиски средства. 

 
 

Шлен  4 
Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен гласник на Ппщтина Щтип”. 
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Брпј 08-7281/1 
5 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
790. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАШИНПТ НА 

ПСТВАРУВАОЕ НА ПРАВПТП НА ДПДАТПК ЗА ДПМУВАОЕ 
 
I 

Се пбјавува Правилник за критериумите и нашинпт на пстваруваое на 
правптп на дпдатпк за дпмуваое. 
 

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

Брпј 09-7282/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
791. 
Врз пснпва на шлен 57 став 4 пд Закпнпт за спцијалната защтита („Службен 

весник на Република Северна Македпнија бр. 104/191, 46/19, 275/19, 302/20, 
311/20, 163/21 и 294/21),  шлен 15 став 1 тпшка 7 пд Статутпт на ппщтина Щтип 
(„Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 1/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 05/21) и врз пснпва на Закпн за Лпкална сампуправа  шлен 22 став 
1 тпшка 7 („Службен весник на Р.М‘‘ бр.5/02),  Спветпт на ппщтина Щтип на 
седницата пдржана на 05 декември 2022 гпдина гп предлага: 
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ПРАВИЛНИК  

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАШИНПТ НА ПСТВАРУВАОЕ НА   
ПРАВП НА ДПДАТПК ЗА  ДПМУВАОЕ 

 
Шлен 1 

Сп пвпј правилник се прппищува критериумите и нашинпт на пстваруваое 
на правптп на дпдатпк за дпмуваое за материјалнп и стамбенп непбезбедени 
лица (Врз пснпва на шлен 57) , (вп натампщнипт текст: кприсникпт на дпдатпк за 
дпмуваое), пбразецпт на бараоетп и пптребната дпкументација. 
 

Шлен 2 
Правптп на дпдатпк за дпмуваое се пбезбедува на материјалнп и 

станбенп непбезбедени лица. 
Материјалнп и станмбенп непбезбеденп лице вп смисла на ставпт 1 на 

пвпј шлен е: 
- кприсник на гарантирана минимална ппмпщ;  
- Жртва на семенп насилствп;  

 
Шлен 3 

Критериумите и нашинпт на пстваруваое на правптп на дпдатпк за 
дпмуваое на пвпј правилник,  ги ппределува Спветпт на ппщтината Щтип . 

Пбразецпт на бараоетп, пптребната дпкументација и нашинпт на 
пстваруваое направптп на дпдатпк за дпмуваое се прппищани сп пвпј 
правилник прилпг брпј 1 

Средствата за пстваруваое на правптп на дпдатпк за дпмуваое на лицата 
пд пвпј шлен, се пбезбедуваат пд Бучетпт на ппщтина Щтип. 

Средствата за пстваруваое на правптп на дпдатпк за дпмуваое мпже да 
се пбезбедат и преку дпнации, кредити и слишнп. 
 

Шлен 4 
Правптп на дпдатпк за дпмуваое се пстварува на нашин щтп ќе пвпзмпжи: 
- закупнина на индивидуален станбен пбјект или негпв дел; 
- сместуваое вп станбени пбјекти кпи се вп сппственпст на ппщтина Щтип; 

 
Шлен 5 

За пстваруваое на правптп на дпдатпк за дпмуваое, пптребнп е лицетп: 
-да е сп ппстпјанп живеалищте на ппщтина Щтип пд 15 гпдини  
- да е кприсник на гарантирана минимална ппмпщ 
- да е материјалнп непбезбеденп и 
- да е станбенп непбезбеденп 
- жртва на семејнп насилствп вп прпцес на реинтеграција 
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Шлен 6 
За материјалнп непбезбеденп лице при пстваруваое на правптп на 

дпдатпк за дпмуваое, се смета лице: 
- се смета дпмаќинствп шија вкупна прпсешна висина на сите прихпди на сите 
шленпви на дпмаќинствптп пп сите пснпви вп ппследните три месеци пред 
ппднесуваое на бараоетп за пстваруваое на правптп и вп текпт на кпристеоетп 
на правптп е ппниска пд висината на утврдената гарантираната минимална 
ппмпщ, спгласнп Закпн за спцијална защтита. 
-Какп прихпд не се смета гарантирана минимална ппмпщ, надпместпк заради 
пппрешенпст, надпместпк за ппмпщ и нега пд другп лице, еднпкратна паришна 
ппмпщ за нпвпрпденше, детски дпдатпк, дпдатпк за пбразпвание и ппсебен 
дпдатпк, пстварени спгласнп закпн. 
 

Шлен 7 
Какп станбенп непбезбеденп лице вп смисла на пвпј правилник, се смета 

лице кпе не ппседува стан или друг недвижен импт вп лишна сппственпст, вп 
сппственпст на негпвипт брашен другар или нивнптп малплетнптп дете и не 
кпристи стан ппд закуп вп сппственпст на Република Северна Македпнија. Какп 
станбенп непбезбеденп лице вп смисла на пвпј правилник, се смета лице дп 
правпсилнп заврщуваое на пставинска ппстапка за распределба на пставина на 
пставител, на кпј мпже да се јави какп наследник спгласнп закпн.  

Какп станбенп непбезбеденп лице нема да се смета лице кпе:  
- птудилп недвижен импт вп лишна сппственпст, вп сппственпст на негпвипт 
брашен другар или нивнптп малплетнп дете, вп ппследните три гпдини пред 
ппднесуваое на бараоетп; 
 - врз дпбрпвплна пснпва или на друг нашин е прифатенп пд рпдител, близпк 
српдник или пд третп лице и сп тпа гп рещилп станбенптп пращаое и  
- не ппкреналп ппстапка за распределба на пставина на пставител, на кпј мпже 
да се јави какп наследник спгласнп закпн или вп текпт на ппстапката не се 
прифатилп за наследник. 

Шлен 8 
Пд страна на Спветпт на ппщтина Щтип вп рещениетп сп кпе се пдлушува 

за правптп на дпдатпк за дпмуваое за закупнина на индивидуален станбен 
пбјект или негпв дел, при утврдуваое на висината на правптп се земаат предвид 
следните изнпси: 
 - за самец дп 4.000 денари за месешна закупнина;  
- за семејствп пд два дп шетири шлена дп 6.000 денари за месешна закупнина и  
- за семејствп пд пет и ппвеќе шлена дп 8.000 денари за месешна закупнина.  
  Пд страна на Спветпт на ппщтина Щтип при утврдуваое на висината на 
правп на дпдатпк за дпмуваое за закупнина на индивидуален станбен пбјект 
или негпв дел, се зема предвид прпсешната висина на закупнина на 
теритпријата пд негпвата месна надлежнпст и дпставенипт дпгпвпр за закуп. 
 



07 декември 2022  Број 18 Стр. 1305 

 

Шлен 9 
Жртва на семејнп насилствп мпже да пствари правп на дпдатпк на 

дпмуваое вп висина пд 6000 денари месешнп за време на прпцес на 
реинтеграција, нп не ппдплг пд 6 месеци пд мпментпт на пстваруваое на 
правптп на дпдатпк за дпмуваое.  

Пдлуката за дпделуваое на дпдатпк за дпмуваое на жртвите пд семејнп 
насилствп ја нпси градпнашалникпт, врз пснпва на дпставена пптврда пд 
надлежните институции и истата не е предмет на пдлушуваое пд страна на 
Спветпт на ппщтина Щтип. 

 
Шлен 10 

За пстваруваое на дпдатпк за дпмуваое се ппднесува бараое за 
пстваруваое на правптп на дпмуваое дп Спветпт на ппщтина Щтип  на пбразец 
– Бараое за пстваруваое на правптп на дпдатпк за дпмуваое, кпј е даден вп 
Прилпг бр.1 и е спставен дел на пвпј правилник.  
Кпн бараоетп пд став 1 на пвпј шлен се прилпжува:  
-Рещение за пстваруваое на правптп на гарантирана минимална ппмпщ 
- дпказ дека не кпристи стан ппд закуп вп сппственпст на Република Северна 
Македпнија;  
- кппија пд важешка лишна карта или патна исправа, кпја се дпставува на увид 
заради дпкажуваое на идентитетпт и државјанствптп;  
- уверение за пстварени прихпди пд Управата за јавни прихпди; 
- пптврда дека не ппседува недвижен импт; 
 - изјава заверена кај нптар, дека не ппседува стан или друг недвижен импт, 
пднпснп дека не птудил вакпв импт и дека на друг нашин не мпже да гп пствари 
правптп на дпмуваое;  
-дпказ дека е ппведена ппстапка за распределба на пставина на пставител, на 
кпј мпже да се јави какп наследник спгласнп сп закпн или дека вп текпт на 
ппстапката не се прифатил за наследник; 
- извпд пд матишна книга на рпдени и веншани;  
- пптврда за редпвнп щкплуваое; и 
 - дпгпвпр за закуп. 
- Писмената спгласнпст за кпристеое на лишни ппдатпци 
- пптврда пд ЦСР дека лицетп е жртва на семејнп насилствп и рещение пд Суд за 
изрешени мерки на защтита 

Писмената спгласнпст на ппднесителпт за кпристеое на негпвите лишни 
ппдатпци вп ппстапката за пстваруваое на правптп на дпдатпк за дпмуваое се 
дава на пбразец –Изјава , кпј е даден вп Прилпг 2 и е спставен дел на пвпј 
правилник. 

 
Шлен 11 

Ппщтина Щтип е дплжна за секпј кприсник на дпдатпк на дпмуваое да гп 
извести Центарпт за спцијална рабпта Щтип а дпкплку дпјде дп престанпкпт на 
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правптп на гаранирана минимална ппмпщ  на кприсникпт на дпдатпк за 
дпмуваое Ценарпт за спцијална рабпта да ја извести ппщтината за настанатите 
прпмени.  

Нпсителпт на правптп е дплжен да ја пријави брпјната спстпјба на 
дпмаќинствптп,материјалната и имптната спстпјба за себе и сите шленпви вп 
дпмаќинствптп, при ппднесуваое на бараоетп и да извести за прпмените вп 
текпт на кпристеоетп на правптп, а кпи влијаат на пстваруваое и кпристеое на 
правптп, вп рпк пд 15 дена сметанп пд настануваоетп на прпмената, дп Спветпт 
на ппщтина Щтип. 

Вп слушај на неппшитуваое  спгласнп став 2 на пвпј шлен правптп на 
кпристеое на дпдатпк за дпмуваое престанува веднащ кпга за тпа се прибрани 
дпкази. 

Шлен 12 
Временскипт перипд на траеое на правптп на дпдатпк на дпмуваое е 6 

месеци сп мпжнпст за прпдплжуваое на дппплнителни 6 месеци. Најдпцна 1 
месец пред истекуваоетп на кприснишкптп правп на дпдатпк за дпмуваое  на 
кприсникпт кпј щтп бара ущте 6 месеци на правп на дпдатпк на дпмуваое е 
дплжен ппвтпрнп да дпстави бараое сп кпмплет дпкументација не ппстара пд 
30 дена. 

Шлен 13 
Спветпт на ппщтина Щтип има правп да врщи прпверка на испплнетпста 

на сите зададени критериуми за пстваруваоетп на правптп на дпдатпк за 
дпмуваоена шлен 10 пд пвпј правилник вп перипдпт на траеое на правптп. 

 
Шлен 14 

Пва правп ќе се пстварува пп принциппт прв дпјден прв услужен се дп 
исцрпуваое на средствата предвидени за пваа намена вп Бучетпт на ппщтина 
Щтип. 

Шлен 15 
Пвпј правилник влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп 

вп „Службен гласник на Ппщтина Щтип“ 
 
 

Брпј 08 – 7282 /1 
05 декември 2022  гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р 

 
 
Прилпг 1  
Дп  
------------------------------- 
БАРАОЕ ЗА ПСТВАРУВАОЕ ПРАВП НА ДПДАТПК ЗА ДПМУВАОЕ 
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1.Ппдатпци за нпсителпт на бараоетп 

Име Презиме 

  

Ден,месец и гпдина на 
радаое 

Местп на радаое Единствен матишен брпј 

   

Државјанствп: Етнишка припаднпст: 

Име на таткп Име на мајка Брашен статус: 
1.женет/мажен 
2.разведен/а 
3.вдпвец/ца 
4.впнбрашна заедница 
5.неппзнатп 

Пбразпвание: 
-Заврщенп   
-Вп тек  

Рабптен статус: 
1.Врабптен 
2.Неврабптен 
3.Пензипнер 

 
2.Ппдатпци пд Лишна карта 

Брпј на лишна 
карта 

Издадена пд Датум на 
издаваое 

Важнпст дп 

    

Улица и брпј Населенп местп Ппщтина  

    

 
3. Ппдатпци за престпјувалищте(самп дпкплку се разликува пд ппдатпците вп 
лишна карта) 

Улица и брпј Населенп местп Ппщтина  

   

 
4. Ппдатпци за шленпви на дпмаќинствп 

Ред
.бр. 

ЕМБГ Живеалищте/п
рестпјувалищте 

Српдствп 
сп 
ппднпси
телпт 

Пбразпвани
е 

Брашен 
статус 

Рабптен 
пднпс 

1.       

2.       
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3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 
Датум и местп на ппднесуваое 
------------------------------------------ 
Пптпис на ппднпсителпт на бараоетп 
--------------------------------------------- 
Пптпис на службенп лице кпе гп примилп бараоетп 

5. Прилпзи кпн бараоетп кпи ги дпставува нпсителпт: 
1. Фптпкппија пд лишна карта или др. Дпкумент за пптврдуваое на државјанствп 
на Република северна Македпнија и ппстпјанп живеалищте 
2.Пптврда пд Управата за јавни прихпди за недвижен импт вп местптп на 
радаое и живееое 
3. Изјава заверена кај Нптар дека не ппседува стан или друг недвижен импт, 
пднпснп дека не птудил вакпв импт и дека на друг нашин не мпже да гп пствараи 
правптп на дпмуваое 
4. Дпказ дека е ппведена ппстапка за распределба на пставина на пставител, на 
кпј мпже да се јави какп наследник спгласнп сп закпн или дека вп текпт на 
ппстапката не се прифатил за наследник 
5. Пптврда за исплатена плата, пензија или другп редпвнп примаое вп 
ппследните три месеци 
6. Пптврда за неврабптенпст 
7. Извпд пд матишната книга на рпдени и веншани 
8.Пптврда за редпвнп щкплкуваое 
9. Дпгпвпр за закуп 
10. Дпказ дека не кпристи стан ппд закуп вп сппственпст на Република северна 
Македпнија 
11. Пптврда пд Центар за спцијална рабпта 
12. Трансакциска сметка 
13.Пптврда пд ЦСР Щтип дека лицетп е жртва на семејнп насилствп и рещение 
пд Суд за изрешени мерки на защтита 

 
Прилпг 2 

 
И З Ј А В А 

 
 

 Пд __________________________________________ __ сп ЕМБГ 
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/  
сп стан на ул.„__________________________________“бр.___ сп лишна карта 
бр.____________издадена на _______________ пд МВР ___________ , ппд кривишна, мпрална и 
материјална пдгпвпрнпст, на ден  _______________ изјавувам : Дека сум спгласен мпите лишни 
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ппдатпци да бидат упптребени пд страна на Ппщтина Щтип_______________ вп ппстапката за 
________________________________________________ .  
 
 
Изјавил                                                                                                                     Службенп лице  
Ппднпсител на бараоетп, 
_____________________                                                                                    _________________ 

 
 
792. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА РАБПТА НА СПВЕТПТ 

 НА ППЩТИНА ЩТИП ЗА 2023 ГПДИНА 
 
I 

Се пбјавува Прпграма за рабпта на спветпт на Ппщтина Щтип за 2023 
гпдина. 
 

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

Брпј 09-7283/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 793. 

Врз пснпва на шлен 21 став 1 тпшка 3 пд Статутпт на Ппщтина Щтип 
(„Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09,  
04/11,  13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата пдржана на 05 
декември 2022 гпдина, дпнесе 

 
ПРПГРАМА  

ЗА РАБПТА НА СПВЕТПТ НА ППЩТИНА ЩТИП 
ЗА 2023 ГПДИНА 
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I. Извещтаен дел 
 

1. Гпдищен извещтај на Бучетпт на Ппщтина Щтип за 2022 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

Градпнашалник 
март 

 
2. Квартален извещтај за изврщуваое на Бучетпт на Ппщтина Щтип за 2023 гпдина. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
Градпнашалник 
април, август, нпември, февруари 

 
3. Извещтај за рабптеоетп на ЈП „Исар“- Щтип вп 2022 гпдина пп: 
- Прпграма за изградба, рекпнструкција и пдржуваое на лпкални впдпвпди и 

канализации; 
- Прпграма за рабпта за изнесуваое, трансппртираое и деппнираое на 

кпмуналнипт и цврст и технплпщки птпад                                                                                                                                                                             
- Прпграма за пдржуваое на градскипт стадипн на ФК Брегалница и сппртски 

игралищта; 
- Прпграма за рабпта на РЕ„градски пазари“; 
- Прпграма за рабпта на РЕ „Баоа Кежпвица“; 
- Прпграма за пдржуваое и кпристеое на паркпвите и други јавни ппврщини пд 

лпкалнп знашеое; 
- Прпграма за пдржуваое на градските грпбищта; 
- Прпграма за пдржуваое на решните кприта; 
- Прпграма за уредуваое на градежнп земјищте. 
- Прпграма за рабпта на ЗПП Парк – Брипни  

 
Нпсител: 

Рпк: 
ЈП „Исар“-Щтип  
февруари 

 
4. Извещтај за рабптеоетп на ЈП„Исар“ Щтип пп прпграма за  пдржуваое на 

јавната шистпта вп 2022 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ЈП „Исар“-Щтип  
февруари  

 
5. Квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП „Исар“- Щтип (сп финансиски 

ппказатели) пп:  
- Прпграма за изградба, рекпнструкција и пдржуваое на лпкални впдпвпди и 

канализации; 
- Прпграма за рабпта за изнесуваое, трансппртираое и деппнираое на 

кпмуналнипт и цврст и технплпщки птпад; 
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- Прпграма за пдржуваое на градскипт стадипн на ФК Брегалница и сппртски 
игралищта; 

- Прпграма за рабпта на РЕ„ Градски пазари“; 
- Прпграма за рабпта на РЕ „Баоа Кежпвица“; 
- Прпграма за пдржуваое и кпристеое на паркпвите и други јавни ппврщини пд 

лпкалнп знашеое; 
- Прпграма за пдржуваое на градските грпбищта; 
- Прпграма за пдржуваое на решните кприта; 
- Прпграма за уредуваое на градежнп земјищте. 
- Прпграма за рабпта на ЗПП Парк – Брипни  

 
Нпсител: 

Рпк: 
ЈП „Исар“-Щтип  
април, август, нпември, февруари 

 
6. Извещтај за рабптеоетп на ЈП „Стипипн 2011 “-Щтип вп 2022 гпдина пп:  
- Прпграма за уредуваое на градежнп земјищте; 
- Прпграма за пдржуваое на лпкални патищта и улици вп зимски услпви 
- Прпграма за кпристеое на јавнипт прпстпр за паркираое  

 
Нпсител: 

Рпк: 
ЈП „ Стипипн 2011 “-Щтип  
февруари 

 
7. Извещтај за реализација на Прпграмата за пдржуваое на лпкални патищта и 

улици вп 2022 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ЈП „ Стипипн 2011“-Щтип  
февруари 

 
8. Извещтај за реализација на средствата пп Прпграмата за изградба и пдржуваое 

на лпкални патищта и улици вп Ппщтина Щтип за 2022 гпдина и Прпграмата за 
пдржуваое на лпкалните патищта  вп Ппщтина Щтип за 2022/2023 гпдина вп 
зимски услпви. 
 

Нпсител: 
 

Рпк: 

Пдделение за бучетска 
кппрдинација  
февруари 

 
 

9. Квартален извещтај за рабптеоетп на ЈП „Стипипн 2011“-Щтип сп финансиски 
ппказатели пп: 

- Прпграма за уредуваое на градежнп земјищте; 
- Прпграма за пдржуваое на лпкални патищта и улици; 
- Прпграма за пдржуваое на лпкални патищта и улици вп зимски услпви. 
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- Прпграма за кпристеое на јавнипт прпстпр за паркираое  
 

Нпсител: 
Рпк: 

ЈП „ Стипипн 2011“-Щтип  
април, август, нпември, февруари 

 
10. Гпдищен извещтај за финансискптп рабптеое на Друщтвп за сппртски дејнпсти 

АД „Брегалница 2008“ Щтип вп 2022 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

Градпнашалник 
февруари 

 
 

11. Пплугпдищен извещтај за јавната безбеднпст и безбеднпста на сппбраќајпт на 
патищтата на ппдрашјетп на Ппщтина Щтип. 
 

Нпсител: 
 

Рпк: 

Сектпр за внатрещни рабпти 
Пплициска станица-Щтип 
јули, јануари 

 
 

12. Гпдищен извещтај за рабпта на ППУ „Димитар Влахпв“-Щтип за ушебната 
2022/2023 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ППУ „Димитар Влахпв“-Щтип  
август 

 
13. Гпдищен извещтај за рабпта на ППУ „Тпщп Арспв“-Щтип за ушебната 

2022/2023гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ППУ „Тпщп Арспв“-Щтип  
август -септември 

 
14. Гпдищен извещтај за рабпта на ППУ „Ваншп Прке“-Щтип за ушебната 2022/2023 

гпдина. 
Нпсител: 

Рпк: 
ППУ „Ваншп Прке“-Щтип  
август -септември 

 
15. Гпдищен извещтај за рабпта на ППУ „Гпце Делшев“-Щтип за ушебната 2022/2023 

гпдина. 
Нпсител: 

Рпк: 
ППУ „Гпце Делшев“-Щтип  
август -септември 
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16. Гпдищен извещтај за рабпта на ППУ „Славејкп Арспв“-Щтип за ушебната 
2022/2023гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ППУ „Славејкп Арспв“-Щтип  
август -септември 

 
17. Гпдищен извещтај за рабпта на СПУ Гимназија „Славшп Стпјменски“-Щтип за 

ушебната 2022/2023 гпдина. 
 

Нпсител: 
 

Рпк: 

СПУ Гимназија „Славшп Стпјменски“ 
-Щтип  
септември - пктпмври 

 
18. Гпдищен извещтај за рабпта на СПУ „Димитар Мирасшиев“-Щтип за ушебната 

2022/2023 гпдина. 
Нпсител: 

Рпк: 
СПУ „Димитар Мирасшиев“-Щтип  
септември - пктпмври 

 
19. Гпдищен извещтај за рабпта на СПУ „Кпле Нехтенин“-Щтип за ушебната 

2022/2023 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

СПУ „Кпле Нехтенин“-Щтип  
септември - пктпмври 

 
20. Гпдищен извещтај за рабптата на СПУ „Јане Сандански“-Щтип за ушебната 

2022/2023 гпдина. 
Нпсител: 

Рпк: 
СПУ „Јане Сандански“-Щтип  
септември - пктпмври 

 
21. Гпдищен извещтај за рабпта на Ппщтинска јавна устанпва за деца-Детска 

градинка „Астибп“-Щтип за 2022/2023 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ПЈУДГ „Астибп“-Щтип  
пктпмври 

 
22. Гпдищен извещтај за рабпта на Јавна устанпва за деца-Ппщтинска детска 

градинка „Вера Циривири-Трена“-Щтип за 2022/2023 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ЈУДПДГ „Вера Циривири-Трена“  
пктпмври 

  
23. Извещтај за рабптеоетп на Ппщтинска устанпва за култура Дпм на млади -Щтип 

за 2022 гпдина. 
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Нпсител: 

 
Рпк: 

Ппщтинска устанпва за култура 
Дпм на млади  
февруари 

  
24. Извещтај за реализација на Прпграмата за израбптка на урбанистишки планпви 

за 2022 гпдина. 
Нпсител: 

 
 

Рпк: 

Пдделение за урбанизам, 
градежнищтвп, станбени рабпти и 
защтита на живптната средина 
јануари 

 
25. Извещтај за реализацијата на прпграмата за уредуваое на градежнп земјищте 

за 2022 гпдина. 
 

Нпсител: 
 
 

Рпк: 

Пдделение за уредуваое на 
градежнп земјищте, регулација и 
гепдетски рабпти 
јануари 

 
26. Извещтај за реализација на Прпграмата за распплагаое сп градежнп земјищте 

вп сппственпст на Република Македпнија на ппдрашјетп на Ппщтина Щтип за 
2022 гпдина. 

Нпсител: 
 
 

Рпк: 

Пдделение за уредуваое на 
градежнп земјищте, регулација  
и гепдетски рабпти 
јануари 

 
27. Извещтај за изврщуваое на пдлуките на Спветпт на Ппщтина Щтип. 

Нпсител: 
Рпк: 

Градпнашалник 
април, јули, пктпмври, јануари 

 
 

28. Извещтај за реализација на Прпграмата за култура за 2022 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

Пдделение за јавни служби 
февруари 

 
29. Извещтај за реализација на Прпграмата за активнпстите на Ппщтина Щтип пд 

пбласта на сппртпт за 2022 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

Пдделение за јавни служби 
февруари 
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30. Извещтај за реализација на Прпграмата за активнпстите на Ппщтина Щтип пд 

пбласта на спцијалната, детската и здравствената защтита за 2022 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

Пдделение за јавни служби 
февруари 

 
31. Извещтај за реализација на Прпграмата  за ппставуваое на урбана ппрема на 

теритпријата на Ппщтина Щтип за 2022 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

Пдделение за кпмунални дејнпсти 
февруари 

 
 

32.  Гпдищен извещтај за рабптеоетп на кпмуналната инспекција 
Нпсител: 

Рпк: 
Кпмунален инспектпр  
март 

 
33. Гпдищен извещтај за рабптеоетп на пвластенипт инспектпр за патен сппбраќај. 

Нпсител: 
 

Рпк: 

пвластен инспектпр за патен 
сппбраќај  
март 

 
34. Гпдищен извещтај за рабптеоетп на пвластенипт инспектпр за живптна 

средина. 
 

Нпсител: 
 

Рпк: 

пвластен инспектпр за живптна 
средина. 
 февруари 

 
35. Извещтај за реализација на Прпграмата за спрпведуваое на ппщтите мерки за 

защтита на населениетп пд заразни бплести на теритпријата на Ппщтина Щтип 
за 2022 гпдина. 
 

Нпсител: 
 
 

Рпк: 

Пдделение за урбанизам, 
градежнищтвп, станбени рабпти  
и защтита на живптна средина 
јануари 

36. Извещтај за реализација на прпграмата за лпкален екпнпмски развпј 
за 2022 гпдина. 
 

Нпсител: 
 

Пдделение за лпкален екпнпмски 
развпј 
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Рпк: јануари 
 

37. Гпдищен извещтај за нашинпт на кпристеоетп на сппртските сали при пснпвните 
и средните ушилищта вп Ппщтина Щтип. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

Пдделение за јавни служби 
јануари 

 
38. Гпдищен извещтај за наменската упптреба на средствата спбрани пд 

кпристеоетп на сппртските сали пд пснпвните и средните ппщтински ушилищта. 
Нпсител: 

 
Рпк: 

Пснпвни и средни ппщтински 
ушилищта 
јануари 

 
 

39. Извещтај на Кпмисија за утврдуваое на висина на щтетата настаната пд 
прирпдни неппгпди, епидемии, епизпптии, епифитптии и други несреќи. 
 

Нпсител: 
 
 
 

Рпк: 

Кпмисија за утврдуваое на висина 
на щтетата настаната пд прирпдни 
неппгпди, епидемии, епизпптии, 
епифитптии и други несреќи 
пп пптреба 

 
40. Гпдищен извещтај за рабптата на единицата за лпкална сампуправа за 

напредпкпт на спстпјбата сп еднакви мпжнпсти на жените и мажите 
 

Нпсител: 
 

Рпк: 

Кппрдинатпр за еднакви мпжнпсти 
Кпмисија за еднакви мпжнпсти 
март/април 

41. Гпдищен извещтај за рабптеоетп на Фпндација за инфпрматишка технплпгија и 
сплидарен фпнд. 
 

Нпсител: 
 

Рпк: 

Фпндација за инфпрматишка 
технплпгија и сплидарен фпнд 
март 

  
       43.  Извещтаи пд сппртските  клубпви за пдпбрените паришни средства. 

Нпсител: 
Рпк: 

Сппртски клубпви 
јануари 

 
II. Прпграмски дел 

 



07 декември 2022  Број 18 Стр. 1317 

 

 
1. Прпграма за рабпта на Спветпт на Ппщтина Щтип за 2024 гпдина 

Нпсител: 
 

Рпк: 

Спвет на ппщтина Щтип 
 
нпември 

 
2. План на прпграми за развпј на Ппщтина Щтип за перипд 2024 дп 2026 гпдина. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
Градпнашалник 
нпември 

 
3. Прпграма за уредуваое на градежнп земјищте за 2024 гпдина 

 
Нпсител: 

 
 

Рпк: 

Пдделение за уредуваое на 
градежнп земјищте, регулација и 
гепдетски рабпти 
пктпмври 

 
4. Прпграма за пдржуваое на лпкални патищта и улици за 2024 гпдина. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
ЈП „Стипипн 2011 “-Щтип 
пктпмври 

 
5. Прпграма за пдржуваое на лпкалните патищта и улици вп Ппщтина Щтип за 

2024/2025 гпдина вп зимски услпви. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ЈП „Стипипн 2011 “-Щтип 
пктпмври 

6. Прпграма за кпристеое на јавнипт прпстпр за паркираое на ппдрашјетп на 
Ппщтина Щтип за 2024 гпдина 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ЈП „Стипипн 2011 “-Щтип 
пктпмври 

 
7. Прпграма за изградба, рекпнструкција и пдржуваое на лпкални впдпвпди и 

канализации за 2024 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ЈП „Исар“-Щтип 
пктпмври 

 
8. Прпграма за рабпта за изнесуваое, трансппртираое и деппнираое на 

кпмуналнипт и цврст и технплпщки птпад за 2024 гпдина. 
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Нпсител: 
Рпк: 

ЈП „Исар“-Щтип 
пктпмври 

 
9. Прпграма за пдржуваое на градскипт стадипн на ФК „Брегалница“ и сппртски 

игралищта за 2024 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ЈП „Исар“-Щтип 
пктпмври 

 
10. Прпграма за рабпта на РЕ„Градски пазари“ за 2024 гпдина. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
ЈП „Исар“-Щтип 
пктпмври  

 
11. Прпграма за рабпта на РЕ „Баоа Кежпвица“ за 2024 гпдина. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
ЈП „Исар“-Щтип 
пктпмври  

 
12. Прпграма за пдржуваое на јавната шистпта за 2024 гпдина. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
ЈП „Исар“-Щтип 
пктпмври  

 
13. Прпграма за пдржуваое и кпристеое на паркпвите и други јавни ппврщини пд 

лпкалнп знашеое за 2024 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ЈП „Исар“-Щтип 
пктпмври 

 
14. Прпграма за пдржуваое на градските грпбищта за 2024 гпдина. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
ЈП „Исар“-Щтип 
пктпмври 

 
15. Прпграма за пдржуваое на решните кприта за 2024 гпдина. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
ЈП „Исар“-Щтип 
пктпмври 

 
16. Прпграма за рабпта на ЗПП Парк – Брипни  за 2024 гпдина 
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Нпсител: 
Рпк: 

ЈП „Исар“-Щтип 
пктпмври 

 
17. Прпграма за израбптка на урбанистишки планпви на теритпријата на Ппщтина 

Щтип за 2024 гпдина. 
 

Нпсител: 
 
 

Рпк: 

Пдделение за урбанизам, 
градежнищтвп, станбени рабпти 
и защтита на живптна средина 
пктпмври 

 
18. Прпграма за распплагаое сп градежнп земјищте вп сппственпст на Република 

Северна Македпнија на ппдрашјетп на Ппщтина Щтип за 2024 гпдина. 
 

Нпсител: 
 
 

Рпк: 

Пдделение за уредуваое на 
градежнп земјищте, регулација  
и гепдетски рабпти 
пктпмври 

 
19. Прпграма за ппставуваое на урбана ппрема на теритпријата на Ппщтина Щтип 

за 2024 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

Пдделение за кпмунални дејнпсти 
пктпмври 

 
20. Прпграма за рабпта на Ппщтинска устанпва за култура Дпм на млади - Щтип за 

2024 гпдина. 
21.  

Нпсител: 
 

Рпк: 

Ппщтинска устанпва за култура 
Дпм на млади-Щтип   
нпември 

22. Гпдищна прпграма за еднакви мпжнпсти за 2024 гпдина 
 

Нпсител: 
 

Рпк: 

Кппрдинатпр за еднакви 
мпжнпсти на Ппщтина Щтип 
нпември 

 
23. Гпдищна прпграма за рабпта на ППУ „Димитар Влахпв“-Щтип за ушебната 

2023/2024 гпдина. 
Нпсител: 

Рпк: 
ППУ „Димитар Влахпв“-Щтип  
август 
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24. Гпдищна прпграма за рабпта на ППУ „Тпщп Арспв“-Щтип за ушебната 2023/2024 
гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ППУ „Тпщп Арспв“-Щтип  
август 

25. Гпдищна прпграма за рабпта на ППУ „Ваншп Прке“-Щтип за ушебната 2023/2024 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ППУ „Ваншп Прке“-Щтип  
август 

 
26. Гпдищна прпграма за рабпта на ППУ „Гпце Делшев“-Щтип за ушебната 2023/2024 

гпдина. 
Нпсител: 

Рпк: 
ППУ „Гпце Делшев“-Щтип  
август 

 
27. Гпдищна прпграма за рабпта на ППУ „Славејкп Арспв “-Щтип за ушебната 

2023/2024 гпдина. 
Нпсител: 

Рпк: 
ППУ „Славејкп Арспв“-Щтип  
август 

 
28. Гпдищна прпграма за рабпта на СПУ Гимназија „Славшп Стпјменски“-Щтип за 

ушебната 2023/2024 гпдина. 
 

Нпсител: 
 

Рпк: 

СПУ Гимназија  
„Славшп Стпјменски“-Щтип  
септември 

 
29. Гпдищна прпграма за рабпта на СПУ „Димитар Мирасшиев“-Щтип за ушебната 

2023/2024 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

СПУ „Димитар Мирасшиев“-Щтип  
септември 

 
30. Гпдищна прпграма за рабпта на СПУ „Кпле Нехтенин“-Щтип за ушебната 

2023/2024 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

СПУ „Кпле Нехтенин“-Щтип  
септември 

 
31. Гпдищна прпграма за рабптата на СПУ „Јане Сандански“-Щтип за ушебната 

2023/2024 гпдина. 
Нпсител: 

Рпк: 
СПУ „Јане Сандански“-Щтип  
септември 
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32. Гпдищна прпграма за рабпта на Ппщтинска јавна устанпва за деца-Детска 

градинка „Астибп“-Щтип за 2023/2024 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ПЈУДГ „Астибп“-Щтип  
пктпмври 

 
33. Гпдищна прпграма за рабпта на Јавна устанпва за деца-Ппщтинска детска 

градинка „Вера Циривири-Трена“-Щтип за 2023/2024 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ЈУДПДГ „Вера Циривири-Трена“  
пктпмври 

 
34. Прпграма за активнпстите на Ппщтина Щтип пд пбласта на сппртпт за 2024 

гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

Пдделение за јавни служби 
септември 

 
35. Прпграма за култура за 2024 гпдина. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
Пдделение за јавни служби 
септември 

 
36. Прпграма за лпкален екпнпмски развпј за 2024 гпдина. 

 
Нпсител: 

 
Рпк: 

Пдделение за лпкален 
екпнпмски развпј 
нпември 

 
37. Прпграма за спцијалната, детската и здравствената защтита за 2024 гпдина. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
Пдделение за јавни служби 
септември 

 
38. Прпграма за спрпведуваое на ппщтите мерки за защтита на населениетп пд 

заразни бплести на теритпријата на Ппщтина Щтип за 2024 гпдина. 
 

Нпсител: 
 
 

Рпк: 

Пдделение за урбанизам, 
градежнищтвп, станбени рабпти и 
защтита на живптна средина 
нпември 
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39. Прпграма за защтита на живптната средина вп Ппщтина Щтип за 2024 гпдина. 

Нпсител: 
 
 
 
 

Рпк: 

Пдделение за урбанизам, 
градежнищтвп, станбени 
рабпти и защтита на живптна 
средина 
 
нпември 

 
III. Тематски дел 

 
1.Инфпрмација за спстпјбата вп теритпријалната прптивппжарна единица. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ТППЕ-Щтип 
јануари 

 
2.Инфпрмација за изврщуваое на надлежнпстите на градпнашалникпт на 
Ппщтина Щтип. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

Градпнашалник  
јануари, јули 

 
3.Инфпрмација за спстпјбата сп бесправната градба вп Ппщтина Щтип. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

Градежен инспектпр 
март 

 
4.Инфпрмација за рабптеоетп на Лпкалнипт спвет за превенција. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

Лпкален спвет за превенција 
јануари, јули 

IV.  
 
Нпрмативен дел 

1. Гпдищна  сметка за Бучетпт на Ппщтина Щтип за 2022 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

Градпнашалник  
март 

 
2. Гпдищна сметка на ЈП „Исар“-Щтип за 2022 гпдина. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
ЈП „Исар“-Щтип  
март 
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3. Гпдищна сметка на ЈП „Стипипн 2011 “- Щтип за 2022 гпдина. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
ЈП „Стипипн 2011 “-Щтип  
март 

 
4. Гпдищна сметка на ППУ „Димитар Влахпв“-Щтип за 2022 гпдина. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
ППУ „Димитар Влахпв“-Щтип  
март 

 
5. Гпдищна сметка на ППУ „Тпщп Арспв“-Щтип за 2022 гпдина. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
ППУ „Тпщп Арспв“-Щтип  
март 

 
6. Гпдищна сметка на ППУ „Ваншп Прке“-Щтип за 2022 гпдина. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
ППУ „Ваншп Прке“-Щтип  
март 

 
7.Гпдищна сметка на ППУ „Гпце Делшев“-Щтип за 2022 гпдина. 

Нпсител: 
Рпк: 

ППУ „Гпце Делшев“-Щтип  
март 

 
8. Гпдищна сметка на ППУ „Славејкп Арспв “-Щтип за 2022 гпдина. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
ППУ „Гпце Делшев“-Щтип  
март 

 
9. Гпдищна сметка на СПУ Гимназија „Славшп Стпјменски“-Щтип за 2022 гпдина. 

Нпсител: 
 

Рпк: 

СПУ Гимназија  
„Славшп Стпјменски“-Щтип  
март 

 
11.Гпдищна сметка на СПУ „Димитар Мирасшиев“-Щтип за 2022 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

СПУ „Димитар Мирасшиев“-Щтип  
март 

 
12. Гпдищна сметка на СПУ „Кпле Нехтенин“-Щтип за 2022гпдина. 
 

Нпсител: СПУ „Кпле Нехтенин“-Щтип  
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Рпк: март 
 
13. Гпдищна сметка на СПУ „Јане Сандански“-Щтип за 2022 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

СПУ „Јане Сандански“-Щтип  
март 

 
14. Гпдищна сметка на Ппщтинска јавна устанпва за деца-Детска градинка 
„Астибп“-Щтип за 2022 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ПЈУДГ „Астибп“-Щтип  
март 

 
15. Гпдищна сметка на Јавна устанпва за деца - Ппщтинска детска градинка 
„Вера Циривири-Трена“-Щтип за 2022гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ЈУДПДГ „Вера Циривири-Трена“  
март 

 
16. Гпдищна сметка на ПУК„Дпм на млади“ Щтип за 2022 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

ПУК„Дпм на млади“ Щтип 
март 

 
18. Бучет на Ппщтина Щтип за 2024 гпдина. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

Градпнашалник  
декември 

 
19. Предлпг-пдлуки за дпнесуваое на деталните урбанистишки планпви на град 
Щтип. 

Нпсител: 
 
 
 

Рпк: 

Пдделение за урбанизам, 
градежнищтвп, станбени 
рабпти и защтита на живптната 
средина 
пп пптреба 

 
20. Изгптвуваое и измени на нпрмативните акти на Спветпт на Ппщтина Щтип. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

Ппщтинска администрација 
Кпнтинуиранп преку цела гпдина 
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V. Инфпрмативен дел 
 

1. Инфпрмација за инфективните забплуваоа вп Ппщтина Щтип. 
 

Нпсител: 
Рпк: 

Центар за јавнп здравје  
февруари 

 
2. Инфпрмација за спстпјбата сп неврабптенпста вп Ппщтина Щтип. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
Центар за врабптуваое 
март 

 
3. Инфпрмација за хигиенп-епидемиплпщката спстпјба вп Ппщтина Щтип. 

 
Нпсител: 

Рпк: 
Центар за јавнп здравје 
јануари 

 
4. Инфпрмација за спрпведените кпнтрпли на кафе-барпви и рестпраните вп врска 

сп рабптнптп време. 
Нпсител: 

Рпк: 
Државен пазарен инспектпрат 
март 

 
VI. Перманентна рабпта на Спветпт се сите задаши щтп ќе прпизлезат вп текпвнптп 

рабптеое на Спветпт. 
 
 

Брпј 08 – 7283/1 
05 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

  
 
 794. 

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

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУШПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА ЛИСТА  

НА ГПДИЩНИНИ НА ЗНАШАЈНИ НАСТАНИ И  
ЛИШНПСТИ ЗА 2023 ГПДИНА 
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I 
Се пбјавува Заклушпк заусвпјуваое на Листа на гпдищнини на знашајни 

настани и лишнпсти за 2023 гпдина. 
 

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

Брпј 09-7284/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 795. 

Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 став 1 тпшка 11 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09 и 04/11), Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата пдржана на 05 декември 
2022 гпдина, дпнесе  

 
З А К Л У Ш П К 

ЗА УСВПЈУВАОЕ НА ЛИСТА НА ГПДИЩНИНИ НА ЗНАШАЈНИ  
НАСТАНИ И ЛИШНПСТИ ЗА 2023 ГПДИНА 

 
I 

 Се усвпјува листа на гпдищнини на знашајни настани и лишнпсти за 2023 
гпдина. 
 

II 
Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен гласник на Ппщтина Щтип”. 
 

 
Брпј 07-7284/1 

05 декември 2022 гпдина  
 

Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

  
 

796. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
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Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА ПДБЕЛЕЖУВАОЕ НА  

ЗНАШАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИШНПСТИ СП 
 СППМЕН ПБЕЛЕЖИЈА ЗА ПЕРИПДПТ 2023 – 2027 ГПДИНА 

 
I 

Се пбјавува Прпграма за пдбележуваое на знашајни настани и истакнати 
лишнпсти сп сппмен пбележија за перипдпт 2023 – 2027 гпдина. 
 

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

Брпј 09-7285/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

  
Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
797. 

 Врз пснпва  на шлен 36 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа („Службен 
весник на Република Македпнија“ бр. 5/02) шлен 21 став 36 пд Статутпт на 
ппщтина Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип “бр. 1/03  18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21) и шленпт 17 пд Закпн за мемпријалните 
сппменици и сппмен пбележјата („Службен весник на Република Македпнија 
бр. 66/04 и 152/15), Спветпт на Oпщтина Щтип на седницата пдржана на 05 
декември 2022 гпдина, дпнесе: 
 

ПРПГРАМА ЗА ПДБЕЛЕЖУВАОЕТП НА ЗНАШАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ 
ЛИШНПСТИ СП СППМЕН ПБЕЛЕЖЈА 2023-2027 

 
I. Зашувуваоетп на сппменпт на важните настани и лишнпсти пд истпријата и 

културата на секпј нарпд кпи придпнеле за развпјпт на ппщирпката заедница, 
претставува ппсебна закпнска, мпрална и цивилна пбврска на државната и на 
лпкалната власт.  

 На прпстпрпт на Ппщтината Щтип низ дплг временски перипд се  
вкрстпсувале патищтата на лишнпстите кпи пставиле неизбрищливи траги вп 
нащата истприја на ппстпјуваое, бпрба за слпбпда, независнпст, наципнална 
сампстпјнпст и шпвешкп дпстпинствп. 
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Вп Ппщтина Щтип на гплем брпј пд пвие лишнпсти и настани им се 
ппдигнати сппменици и сппмен-пбележја какп знак на благпдарнпст и 
признание на граданите на Република Македпнија и Ппщтината Щтип. 

 
II. Предлпг-прпграмата за пдбележуваоетп на знашајни настани и истакнати 

лишнпсти сп сппмен пбележја 2023-2027, ппфаќа настани и лишнпсти щтп се пд 
исклушителнп знашеое за истприскипт развпј на земјата, државнпста на 
Република Македпнија и Ппщтината Щтип. 

Сп ппставуваое на сппмен-пбележја на ппдрашјетп на Ппщтина Щтип се 
пдбележуваат настани и лишнпсти пд нарпдната традиција кпи се пд лпкалнп 
знашеое. 

Сп Прпграмата е предвиденп да се ппдигнат сппмен пбележја на истакнати 
лишнпсти и настани пд минатптп, да се изврщи партернп уредуваое на културнп 
и сппмен пбележје и пдбележуваое на гпдищнини на знашајни настани и 
лишнпсти. 

Ппщтина Щтип мпже да ја прпщирува пваа прпграма и сп пдбележуваое 
на знашајни настани, истакнати лишнпсти и сппмен пбележја пп иницијатива на 
правни и физишки лица вп спгласнпст сп Закпнпт за мемпријални сппменици и 
сппмен пбележја и Закпнпт за защтита на културнптп наследствп. 

 
Сп Прпграмата припритет ќе се даде на следнптп: 
 

 а) Ппщтина Щтип ќе ппдигне сппмен пбележја на истакнати лишнпсти и 
настани пд минатптп: 

- Генерал Михајлп Аппстплски – платп пред СПУ „Димитар Мирасшиев“, (за кпе 
ппстпи пснпвен прпект – партернп уредуваое за лпкација на сппменик на 
генерал Михајлп Аппстплски) 

- Дпншп Щтипјаншетп – раскрсница „Дујле“(за кпе ппстпи пснпвен прпект – 
партернп уредуваое за лпкација на скулптура Дпншп Щтипјаншетп) 

- Изградба на нпвп сппмен пбележје ппсветенп на загинатите бранители на РМ вп 
впенипт кпнфликт вп 2001 (лпкација неутврдена/дппплнителнп ќе се утврди  ) 

- Изградба на сппмен пбележје ппсветенп на првипт пфицијаллен натпревар вп 
кпщарка вп Щтип и Македпнија 1933 гпдина ( предлпг за партернп уредуваое 
вп паркпт пред ПУ „В.Прке“ левп пд патеката вп главнипт влез вп ушилищтетп.) 

- Изградба на сппмен пбележје ппсветенп на сеслпвенските прпсветители 
Св.Кирил и Метпдиј. 
б) Ппщтина Щтип секпја гпдина ќе ги пдбележува следните гпдищнини на 
знашајни настани и лишнпсти: 

 

месец ден настан местп нпсител на 
активнпста 

Февруари 4. Ден на радаоетп на Гпце 
Делшев 

Сппмен-рељеф на 
„Гпце Делшев“  вп 

 Ппщтина Щтип 
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Нпвп Селп 

Март 8. Медунарпден ден на жената Алеа на нарпдни 
херпи  

ППСБМ /Кпмисија 
за еднакви 
мпжнпсти ПЩ 

11. Ден на деппртираоетп на 
Евреите пд Щтип 

Сппменик на 
Евреите 

Ппщтина 
Щтип/Заседница 
на Евреи на РМ 

Април 6. Ден на бпмбардираоетп на 
Щтип 

Сппмен рељеф на 
Нарпднипт театар 

ППСБМ 

20. Ден на смртта на Ацп Щпппв Сппмен биста на 
Ацп Щпппв пред 
Дпмпт на културата 
А. Щпппв“ 

ППСБМ 

мај 3. Ден на радаоетп на првипт 
претседател на РМ, Кирп 
Глигпрпв 
 

ПМЦ „Кирп 
Глигпрпв 
 
 
 

Ппщтина Щтип 
 
 

Ден на загинуваоетп на 
бранителите пд Щтип вп 
кпнфликт вп 2001 
 

К`р теке 
 

Ппщтина Щтип 
 

4. Ден на загинуваоетп на Гпце 
Делшев 

Сппменик пред 
ректпрат  на „Гпце 
Делшев“  вп Нпвп 
Селп  
 

Државен 
универзитет 
„Г.Делшев“ 
Щтип/НУ-УБ 
„Г.Д“/ППУ„ГД“ 

9. Ден на ппбедата над 
фащизмпт 

Сппменик на 
ревплуцијата „Алеја 
на нарпдни херпи“ 

Ппщтина Щтип 

21. Ден на загинуваоетп на 
бпрците пд „Плашкпвишкипт 
партизански пдред“ 

Алеа на нарпдни 
херпи  
 
 
 

ППСБМ  

24. „Свети Кирил и Метпдиј“-
Денпт на прпсветните 
рабптници – Свешена 
академија 

Сппмен пбележје 
Сала на спвет на 
ПЩ 

Сите ППУ и СПУ 
/Пдделение за 
пбразпвание- 
Ппщтина Щтип и 
ППУ и СПУ 
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јуни 29. Пдбележуваое на гпдищнина 
пд „Брегалнишка битка“ 
*Брегалничка битка се 
случила на 29 јуни-
пдбележуваоетп се 
прганизира  зависнп пд денпт 
вп неделата:дпкплку е 
ппнеделник –втпрник –среда 
се прганизира претхпдната 
недела, дпкплку четвртпк-
петпк-сабпта се прганизира 
следната недела. 

Сппмен плпшана 
паднатите впини пд 
Брегалнишка битка – 
меснпст: Каленица 

Ппщтина Щтип и 
Здружение за 
защтита и 
негуваое на 
српски сппменици 
вп РМ 

јули 15. Ден на загинуваоетп на Вера 
Циривири-Трена 

Кпмплекс судски 
згради  

ППСБМ 

август 2. Ден на Републиката Алеа на нарпдни 
херпи  
Сппмен-рељеф на 
„Г. Делшев“  вп Нпвп 
Селп, сппменик на 
загинатите бпрци вп 
с.Дплани, 
 

Ппщтина Щтип 
 
 

сппменик на 
загинатите бпрци вп 
с.Драгпевп. 
 

ППСБМ 

8. Ден на смртта на Михајлп 
Аппстплски 

Алеа на нарпдни 
херпи ,  

Ппщтина Щтип 

17. Ден на загинуваоетп на 
Славшп Стпјменски 

Алеа на нарпдни 
херпи  

ППСБМ /СПУ 
„С.Стпјменски“ 

18. Ден на АРМ Сппменик на 
Ревплуцијата 
„Исар“,  Сппменик 
на бранителите пд 
2001  К ’ртеке 

Ппщтина Щтип и 
Гарнизпн „Јане 
Сандански“ 

 
27 

Вп сппмен на првипт 
пфицијален натпревар вп 
кпщарка вп Македпнија 
(27.08.1933) 

Парк пред ППУ 
„Ваншп Прке“ 
(сппмен пбележје) 

Спјуз на ушилищни 
сппртпви /Ппщтина 
Щтип 
 

септември 8. Ден на независнпста Алеа на нарпдните 
херпи 

Ппщтина Щтип 

17. Ден на фпрмираоетп на 14. 
ММНПУБ 

Сппмен плпша на 
загинатите бпрци вп 

Гарнизпн „Јане 
Сандански“ 
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АРМ и сппменик на 
бранителите пд 
2001 К`ртеке 

пктпмври 11. Ден на нарпднптп впстание Сппменик на 
Ревплуцијата 
„Исар“ 

Ппщтина Щтип 

нпември 8. Ден на пслпбпдуваоетп на 
Щтип 

Сппменик на 
Ревплуцијата 
„Исар“ 

Ппщтина Щтип 

18. Ден на смртта на Љупшп Арспв Алеа на нарпдни 
херпи  

ППСБМ 

декември 19. „Свети Никпла“ Патрпн 
празник на Щтип 
Пдбележуваое на рпденденпт 
на А.Щпппв 

Пп прпграма-на 
ппвеќе лпкации 
 
Дпм на млади 

Ппщтина Щтип 
/МПЦ 
 
Ппщтина Щтип и 
Дпм на млади 

19. Ден на загинуваоетп на 
бпрците пд Првипт 
Плашкпвишки партизански 
пдред 
 

 Васил Дпганчиски и 
Јаким Стпјкпв 

ППСБМ 

 
Ппкрај наведените, Ппщтината мпже да ја прпщирува пваа прпграма и сп 

пдбележуваое на знашајни настани, истакнати лишнпсти и сппмен пбележја пп 
иницијатива на правни и физишки лица вп спгласнпст сп Закпнпт за 
мемпријалните сппменици и сппмен пбележја и Закпнпт за защтита на 
културнптп наследствп. 

Спветпт на Ппщтината Щтип ќе земе ушествп вп пдбележуваоата на сите 
истприски настани и лишнпсти знашајни за македпнскипт нарпд ,а се вп 
прганизација на ППСБМ, АРМ и други институции и здруженија вп Ппщтината 
Щтип. 

III. Ппблиски ппдатпци за пдбележуваоетп на знашајните настани и видпт на 
сппмен пбележјата, нивната местппплпжба и други ппдатпци за сппмен 
пбележјата ќе се утврдат сп пдлука на Спветпт на Ппщтината Щтип. 

IV. Финансираоетп за пдбележуваоетп на знашајните настани и изградбата 
на сппмен пбележјата, трпщпците за шуваое, пдржуваое и защтита ќе се врщи 
пд Бучетпт на Ппщтината Щтип, пд Бучетпт на Република Македпнија, пд 
сппствени средства на физишките или правните лица на кпи ќе им биде 
дпверенп шуваоетп и пдржуваоетп, какп и пд дпнации  и пд други извпри вп 
спгласнпст сп закпн. 

V. Ппщтина Щтип спгласнп надлежнпстите ќе направи увид вп 
мпменталната спстпјба на сппмен пбележјата на теритпријата на Щтип и врз 
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пснпва на тпа сп ппсебна пдлука на Спвет на Ппщтина Щтип ќе издвпјат 
средства за санација и защтита врз пснпва на претхпднп ппднесена прпграма. 
 
 

Брпј 08 – 7285/1 
05 декември 2022  гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 

798. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА КУЛТУРА  

НА ППЩТИНА ЩТИП ЗА 2023 ГПДИНА 
 
I 

Се пбјавува Прпграма за култура на Ппщтина Щтип за 2023 гпдина. 
 

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

Брпј 09-7286/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 799. 

Врз пснпва на шлен 7 пд Закпнпт за култура („Службен весник на 
Република Македпнија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 
136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), шлен 36 став 1 тпшка 
15  пд Закпнпт за лпкална сампуправа  („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и шлен 
21  став 1 тпшка 11 пд Статутпт на Ппщтина Щтип („Службен гласник на Ппщтина 
Щтип“ брпј  01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21 ), Спветпт на 
Ппщтина Щтип на седницата пдржана 05 декември 2022 гпдина, дпнесе 
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ПРПГРАМА 

ЗА КУЛТУРА НА ППЩТИНА ЩТИП ЗА 2023 ГПДИНА 
 
 Ракпвпдејќи се сппред надлежнпстите дадени сп Закпнпт за лпкална 
сампуправа и Закпнпт за култура, Лпкалната сампуправа Щтип сп ппнудената 
Прпграма  ќе пствари свпетп правп да ппддржи, прганизира и реализира 
манифестации и спдржини пд културата кпи се пд нејзин интерес вп перипдпт 
пд календарската 2023 гпдина. Сп пваа прпграма ќе се пбезбеди ппдпбрп 
планираое на лпкалнипт интерес вп културата за 2023 гпдина и тпа преку 
реализација на традиципнални манифестации на кпи Ппщтина Щтип е 
ппкрпвител и прганизатпр и преку институципнална и финансиска ппддрщка на 
прпекти, здруженија, културни манифестации,  ппттикнуваое на разнпвидни 
фпрми на твпрещтвп и другп. 

Заради пстваруваое на пснпвните цели  кпи Лпкалната сампуправа ги 
има вп сферата на културата,  Прпграмата ги ппфаќа стратещките припритети  
преку ппддрщка вп сите пблици на пстваруваоетп на културата на лпкалнп нивп 
и тпа: 

 Спздаваое услпви за кпнтинуиранп пстваруваое на културата на лпкалнп нивп; 

 Пбезбедуваое на услпви за дпстапнпст на граданите дп културните вреднпсти и 
нивнп маспвнп кпристеое; 

 Ппддрщка и прпмпција на културнптп наследствп и твпрещтвп; 

 Пвпзмпжуваое на услпви за пстваруваое и защтита на врвни културни 
вреднпсти; 

 Ппттикнуваое на разнпвиднпста и разнплишнпста вп културата на лпкалнп нивп. 
 

Затпа,  Прпграмата за култура за 2023 гпдина  акцентпт гп става на следните – 
кпнкретни пблици на пстваруваое на културата: 
А) Одржуваое на културни манифестации вп кпи Општина Штип се јавува 
какп  прганизатпр; 
Б) Ппддршка на прпекти на институции, здруженија на градани и ппединци 
кпи реализираат спдржини кпи се пд интерес на лпкалната заедница; 
В) Ппддршка  и реализација на квалитетни прпграми/прпекти сп 
стимулираое на сите видпви твпрештвптп,  пппуларизација, презентација и 
кпристеое на културнптп наследствп); 
Г) Спрабптка, ппсредуваое и размена на културни прпграми  /Медунарпдна 
културна  спрабптка / 
Д) Активнпсти вп ОМЦ „Кирп Глигпрпв“ Штип  
 
А) Пдржуваое на културни манифестации вп кпи Ппщтина Щтип се јавува 
какп  прганизатпр: 

 Нпвпгпдишен/бпжиќен кпнцерт 
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Традиципналнп пп ппвпд Нпвпгпдищните празници и најгплемипт христијански 
празник Бпжик, Ппщтината е целпсен ппкрпвител и реализира пдбележуваое 
на празникпт какп ппдарпк дп граданите на Щтип. Кпнцертпт е целпвешерен сп 
настап на ренпмиран пркестар . 
Кпнцертпт се реализира вп перипд - пд ппследната недела пд декември дп 
средината на јануари.  

Бучетпт за реализацијата на Кпнцертпт е 200.000,пп денари 

 Вп чест на прплетта 
2023 гпдина пзнашува мал јубилеј пв шинпт на признаваоетп на Шетрсе какп 
нематеријалнп духпвнп бпгатствп признаенп пд УНЕСКП. 
Ппследпвателнп веќе некплку гпдини  Ппщтината преку ппддрщка на 
единствената лпкална устанпва пд културата Дпм на млади, реализира 
прпграми кпи ја згплемуваат празнишнпста и шествуваоетп на Шетириесет 
машеници/ Младенци-.  
Пваа јубилејна гпдина празнуваоетп ќе биде ппизразенп сп тпа щтп ппкрај веќе 
траиципналните спдржини: Фплк кпнцерт и  дефиле на фплклпрни групи 
(младински)  пд  регипнпт пп централнптп градскп ппдрашје и кпнцерт вп Дпм 
на млади (нпсители  КУД пд ппщтината), цртаое на графити на утврдени 
лпкации вп градпт (арт рабптилница); традиципнален кпнкурс и излпжба на 
уметнишка фптпграфија и заврщен рпк кпнцерт на щтипски групи -  вп заеднишка 
прганизација на Ппщтината и Рптари клубпт пд Щтип за првпат ќе се реализира 
маратпн низ улиците на Щтип (пп примерпт на гплемите манифестации пд тпј 
тип) . Се предвидува истипт да стане традиципнален. 
Пдбележуваоетп ќе трае некплку дена сп заврщни манифестации на денпт на 
празнуваоетп на Денпт на прплетта -22. март 2023. 

Бучетпт за реализација на целата манифестација  350.000,oo денари. 

 Штипскп Културнп Летп 
Најстарата манифестација вп Щтип тарадиципналнп вп 2023 ќе се пдржи пп 38 
пат.  Преку претхпднп утврдена прпграма кпја гп задпвплува пснпвнипт 
вппбишаенипт кпнцепт, разнпвиднпст на прпграми и спдржини  вп летнипт 
перипд ќе се реализираат  спдржини вп перипдпт јуни – јули сп тенденција 
тежищтетп и знашеоетп на истата ппстепенп да се префрла на единствената ПУК 
„Дпм на млади“. 

Бучетпт за реализација на ЩКЛ изнесува  600.000,пп. 

 Фестивал на музика МАКФЕСТ 
Вп 2023 гпдина вп свпјпт непрешен кпнтинуитет Фестивалпт на музика  Макфест 
ќе ја пдбелеи свпјата 38 гпдина на пдржуваое.  
Вп свпјпт нпв кпнцепт  Фестивалпт  низ две фестивалски вешери ќе се реализира 
вп втпрата недела пд пктпмври. 
Спгласнп веќе впстанпвената пракса прганизацијата ќе му се дпвери   на тим кпј 
е ппсебнп   ангажиран и кпј за  истата  ппднесува ппсебен прпект . 

Ппщтина Щтип вп резлизацијата на целипт бучет ушествува вп 
5.000.000,пп денари  пстанатипт дел се пбезбедува преку сппнзпрства. 
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 Одбележуваое на 8 нпември Денпт на пслпбпдуваоетп на Штип 
Традиципналнптп пдбележуваое на 8 нпември Денпт на пслпбпдуваоетп на 
Щтип/ Митрпвден и пваа гпдина, ппкрај  другите традиципнални спдржини  ќе 
биде реализиранп низ Прпграма  кпја ппфаќа и прпграми пд културата , пред 
се`, традиципнални манифестации врзани за тпа пдбележуваое (Свешена 
седница на Спветпт на Ппщтина Щтип (сп дпделуваое на Признанија 8. 
Нпември), Митрпвденски средби – прпмпција на на нпви дпктпри на науки, 
излпжби на ликпвни уметници, и др.). Пдбележуваоетп на пвпј празник 
редпвнп се кпристи за прпмпција на нпви дпстигнуваоа на нащи сампстпјни 
уметници, здруженија, клубпви кпи ќе бидат  дел пд пдбележуваоетп. 

Пдбележуваоетп се реализира вп перипдпт  пд  5 дп 8 нпември. 
Бучетпт за реализација на Пдбележуваоетп   изнесува  200.000 денари. 

 Одбележуваое на 19 декември – Денпт на градпт 
Денпт на градпт какп традиципнална манифестација  е вп целпснп 
ппкрпвителствп на Ппщтина Щтип. Вп рамките на истата ппкрај Свешената 
академија се реализираат и празнишен кпнцерт на афирмиран спстав или 
ансамбал и Празнишна  литија и мини кпнцерт на плпщтад Слпбпда. Вп ремките 
на истата манифестација се дпделува Прденпт 19 декември-Свети Никпла и 
Признанијата 19. Декември. 
Пдбележуваоетп е на 18 и 19 декември. 

Бучетпт за реализација на манифестацијата е 300.000 денари. 

 Манифестација за прпмпција на спвремена уметнпст 
Манифестацијата би се реализирала вп втпрата пплпвина пд гпдината и има за 
цел да  прпмпвира врвни  спвремени автпри и уметници актуелни вп даденипт 
мпмент. Тпа мпже да биде пд сите сфери на уметнпста: музиката, литературата, 
ликпвната, драмската уметнпст и сл. Пптпшнп, тпа мпже да биде: 
кпнцерт/прпмпција на автпр/ликпвна кплпнија/престижна театарска претстава. 
Бучетпт за реализација на манифестацијата е 500.000,пп. 
 
Б) Ппддрщка на прпекти на институции, здруженија на градани и ппединци 
кпи реализираат спдржини кпи се пд интерес на лпкалната заедница 

 Ппддрщка на прпекти на ппединци и здруженија спгласнп Ппсебнипт 
правилник за ппддрщка на прпекти пд културата 
Надвпр пд усвпенипт Правилник и утврдените критериуми за финансираое на 
прпграми и прпекти на лпкалнп нивп, Ппщтина Щтип ќе се јави какп 
ппддржуваш  на прпекти предлпжени пд здруженија на градани, сампстпјни 
уметници или клубпви кпи вп свпјата сущтина имаат ппщирпкп знашеое за 
градпт и негпвата традиција. За истите ќе бидат дпделувани средства врз пснпва 
на пценка на Кпмисијата за култура и Спветпт, спгласнп тежината и знашеоетп 
на прпектпт.  

Бучетпт за реализација на пвие активнпсти е 350.000 денари. 
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В) Ппддрщка  и реализација на квалитетни прпграми/прпекти сп стимулираое 
на сите видпви твпрещтвптп  (пппуларизација, презентација и кпристеое на 
културнптп наследствп) 

 Пбјавуваое на знашаен труд дела сп темелна вреднпст ( мпнпграфии, 
христпматии, реизданија на редактирани дела, нпсаши на звук)  ппврзани сп 
Щтип и негпвата афирмација Сп цел да се пвпзмпжи пстваруваое  и защтита на 
врвни културни вреднпсти кпи имаат, пред се`,  знашеое за Щтип негпвата 
традиција и истприја, а вп функција на ппддрщка и прпмпција на културнптп 
наследствп и ппттикнуваое на  твпрещтвптп,  Ппщтина Щтип   ќе распище јавен 
ппвик за ппддрщка на прпекти –трудпви пд ппсебнп знашеое и ппврзанпст сп 
Щтип. 

Бучетпт за реализација на пваа активнпст е 300.000 денари. 
 
Г) Спрабптка, ппсредуваое и размена на културни прпграми  /Медунарпдна 
културна  спрабптка / 

 Реализација на еднп гпстуваое  претставуваое на уметници и твпрештвп 
пд Штип преку размена  сп пријателски, пднпснп збратимени градпви и 
држави. 
Вп функција на афирмација на свпите културни вреднпсти и традиција, какп и 
прпмпција на  културнптп наследствп на Щтип, Ппщтината ќе се јави какп 
прганизатпр / ппсредник  при размена на културни спдржини сп други градпви 
надвпр пд РМ/. 
Бучетпт пптребен за реализација на пваа активнпст изнесува 250.000 денари. 

 Обезбедуваое на услпви за учествп на ансамбли, клубпви или ппединци на 
врвни културни манифестации вп Република Македпнија и надвпр пд неа. 
Вп текпт на една календарска гпдина пристигнуваат ппкани дп ЛС за свпе 
претставуваое преку ушествп на уметници на разни фестивали и манифестации. 
Зависнп пд прирпдата на самата манифестација Ппщтина Щтип пбедбедува 
патуваое на  пдредена група, ансамбал, пднпснп ги ппкрива трпщпците 
ппврзани сп истите. 

Бучетпт за реализација на пваа активнпст изнесува 250.000денари. 
 
Д) Активнпсти вп ОМЦ „Кирп Глигпрпв“ Штип  
      Вп текпт на целата календарска гпдина ПМЦ „Кирп Глигпрпв“ ќе ја пстварува 
свпјата пснпвна функција за ппсета на сппмен спбата на Првипт претседател на 
Р.Македпнија  Кирп Глигпрпв.   
Сп цел афирмација на  ликпт и делптп на првипт претседател на РМ, Кирп 
Глигпрпв ќе се преземаат активнпсти за прпмпција на ПМЦ „Кирп Глигпрпв“. 
Истп така ќе се пбнпват, пднпснп израбптат прпмптивни  материјали: пешатеое 
на флаер за ПМЦ/привезпк/ и др. прпмптивен материјал. 

Бучетпт за реализација на активнпстите вп ПМЦ „Кирп Глигпрпв“ Щтип 
изнесува 150.000,пп денари. 
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Прпграмата за култура ќе се стреми предвидените спдржини да се 
реализираат преку пстваруваое и вп спгаснпст сп интереспт и афинитетпт пд 
двата ппла. При тпа ќе прпмпвира и практикува рпдпв баланас. 

Кпнешнп за реализација на предвидената прпграма за култура за 2023 гпдина 
пд бучетпт на Ппщтина Щтип ќе биде пптребнп да се предвидат  вкупнп 
9.000.000,пп денари (девет  милипни денари).  

Пваа прпграма влегува вп сила 8 дена пд денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Щтип“, а ќе се применува пд 01.01.2023. 

 
 
Брпј 08 – 7286/1 

05 декември 2022 гпдина 
 

Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
800. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА ПДБЕЛЕЖУВАОЕ НА НПВПГПДИЩНИ 

 И БПЖИЌНИТЕ ПРАЗНИЦИ 2022/2023 ГПДИНА 
 
I 

Се пбјавува Прпграма за пдбележуваое на нпвпгпдищни и бпжиќните 
празници 2022/2023 гпдина. 
 

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

Брпј 09-7287/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 
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801. 

П Р П Г Р А М А 
ЗА ПДБЕЛЕЖУВАОЕ НА НПВПГПДИЩНИТЕ 

И БПЖИЌНИТЕ ПРАЗНИЦИ 2022/2023 ГПДИНА 
 

Активнпстите кпи се пднесуваат на пдбележуваоетп на Нпвпгпдищните и 
Бпжиќните празници, а се вп надлежнпст на Градпнашалникпт на Ппщтина 
Щтип, гпдинава се хрпнплпщки сепарирани вп Пперативна прпграма, изгптвена 
пд страна на Пдделениетп за ппддрщка на градпнашалникпт. 
 

Празнишнп украсуваое на градпт 

 
Вп перипдпт пд 01.12.2022-30.12.2022 гпдина е предвиденп 

традиципналнп украсуваое градпт. Пднпснп сп заппшнуваое на мпнтираое на 
нпвпгпдищни украси пд 01.12.2022 гпдина, па се дп демпнтажа на истите дп 
31.01.2023 гпдина. Пваа активнпст гпдинава вклушува набавка на нпви украси и 
декпративни светлешки тела какп и искпристуваое на веќе ппстпешките 
функципнални декпративи а истп така предвидува ангажираое на лица за 
реализација на активнпстите. 

- Наменскп украсуваое на централнптп градскп ппдрашје. 
- Наменскп украсуваое на главнипт влез на градпт, пп дплжината на пптегпт на 

Булевар „Гпце Делшев“; 
- Наменскп украсуваое на Плпщтад Слпбпда. 
- Ангажираое струшни лица пд ,,ЈП Стипипн 2011” – Щтип за спрпведуваое на 

мпнтажа/ демпнтажа на електришните декпративни тела (вкупнп 6 лица). 
 

Вкупната вреднпст на пваа активнпст изнесува 350.00,00 денари. 
 

Вреднпсни ваушери за дежурните служби вп Ппщтина Щтип 

 
За ппщтинските служби кпи за пптребите на празнишните активнпсти 

впведуваат дежурства, Градпнашалникпт пбезбедува ваушери вп вреднпст пд пп 
3.000,00 денари, наменети за набавка на материјални и/или физишки дпбра. 

Пваа прпграмска активнпст ги вклушува следниве институции: 
- СВР Щтип; 
- Прптивппжарна служба; 
- Филтер станица – ЈП „Исар“; 
- Итна медицинска ппмпщ; 
- Дежурен врабптен – пбезбедуваое ппщтинска зграда; 
- Казненп-ппправен дпм Щтип; 
- ЈП „Стипипн“; 
- Центар за управуваое сп кризи 
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- АРМ 
-Мнет 
-Тв Стар 
Предвидена е средба ппмеду Градпнашалникпт и претставници на пвие 

институции, вп шии рамки ќе се изврщи распределбата на вреднпсните ваушери. 
 
Вкупната вреднпст на пваа активнпст изнесува 33.000,00 денари. 
 

Ппсета на првпрпденптп бебе вп Нпвата гпдина 

 
Традиципнална ппсета на Пдделпт за гинекплпгија и акущерствп при 

Клинишката бплница Щтип, пп ппвпд првпрпденптп бебе вп Нпвата гпдина. 
Лпкалната сампуправа дпделува вреднпсен ваушер (20.000,00 денари) за 

Пдделпт, дпдека вп спрабптка сп „Кпмерцијална банка“ какп традиципнален 
дпнатпр, се пбезбедуваат ппдарпци и щтедна книщка сп ппшетен влпжен изнпс 
пд 10.000,00 денари за првптп нпвпрпденше/рпдилка вп Нпвата гпдина. 
 
Вкупната вреднпст на пваа активнпст изнесува 20.000,00 денари. 
 

Шествуваое на празникпт Впдици 

 
Вп рамки на активнпстите за пдбележуваое на верскипт празник Впдици 

на 19-ти јануари, предвиденп е традиципналнп дпделуваое награди пд страна 
на Градпнашалникпт, за двајца верници кпи ќе гп фатат крстпт кај Емир Ќушук 
султанпвипт мпст и мпстпт вп Нпвп Селп. 

Вкупната вреднпст на пваа активнпст изнесува 30.000,00 денари. 
 

БУЧЕТСКА РАМКА 
НА ПРПГРАМАТА ЗА ПДБЕЛЕЖУВАОЕ 

НА НПВПГПДИЩНИТЕ И БПЖИЌНИТЕ ПРАЗНИЦИ 
2021/2022 ГПДИНА 

 

Активнпсти Предвидени средства 
(вп денари) 

Празнишнп украсуваое на градпт 
- Набавка на нпви украсни елементи; 
- Мпнтажа/демпнтажа; 
- Ангажман на екстерна струшна екипа; 
- Приклушуваое на украсите на 
  електришната мрежа 

350.000,00 

Вреднпсни ваушери за дежурните 
служби вп Ппщтина Щтип 

 33.000,00 
 

Ппсета на првпрпденптп бебе вп 20.000,00 
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Нпвата гпдина 
- Ваушер за Пдделпт за гинекплпгија и 
  акущерствп 

 

Шествуваое на Впдици   30.000,00 

Вкупнп  433.000,00 

  

 
 

Брпј 08 – 7287/1 
05 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

  
 

Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 802. 

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

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМА НА ППЩТИНА ЩТИП ПД ПБЛАСТА НА 

ПРЕДУШИЛИЩНП, ПСНПВНП И СРЕДНП ПБРАЗПВАНИЕ ЗА 2023 ГПДИНА 
 
I 

Се пбјавува Прпграма на Ппщтина Щтип пд пбласта на предушилищнп, 
пснпвнп и среднп пбразпвание за 2023 гпдина. 
 

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

Брпј 09-7288/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 803. 

Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 15  пд Закпнпт за лпкална сампуправа  
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и шлен 21  став 1 тпшка 11 пд Статутпт на 
Ппщтина Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј  01/03, 18/07, 11/08, 
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07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21 ), Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата 
пдржана 05 декември 2022 гпдина, дпнесе: 

 
ПРПГРАМА НА ППЩТИНА ЩТИП ПД ПБЛАСТА НА  

ПРЕДУШИЛИЩНП, ПСНПВНП И СРЕДНП ПБРАЗПВАНИЕ ЗА 2023 ГПДИНА 
 

I. РАЗВПЈНИ ПРИПРИТЕТИ И ЦЕЛИ  
Прпцеспт на едукација на шпвекпт претставува стекнуваое на знаеоа, 

вещтини и сппспбнпсти за спвладуваое на пптребите (пбразпвна кпмппнента) и 
стекнуваое на живптни и рабптни искуства, фпрмираое ставпви, развиваое 
критишки пднпс кпн рабптата, дпбрптп, вреднпстите на светпт пкплу негп 
(впспитна кпмппнента).  
Денещната перспектива на впспитнп-пбразпванипт прпцес, неизбежнп услпвува 
пбразпваниетп да се перцепира какп инвестираое. Кплку ппвеќе се влпжува вп 
пбразпваниетп тплку ппвеќе се гарантира лишнипт напредпк на ппединецпт а вп 
тие рамки и напредпкпт на ппщтествптп.  
Примарна цел на Прпграмата за пбразпвание е да гп стимулира напредпкпт вп 
пбразпвнипт прпцес и да ги мптивира ушениците да ппстигнуваат виспки 
резултати вп пбразпваниетп, ппдпбруваое на квалитетпт какп и услпвите за 
рабпта. Нп, секакп дека вп услпви на мултикултурнп ппщтествп една пд 
клушните активнпсти и цели кпи ги бара впспитнп-пбразпвнипт прпцес е 
сппспбнпста на наставникпт за ппттиикнуваое и спрпведуваое активнпсти, 
преку кпи ушениците ќе стекнуваат знаеоа и вещтини пптребни за развиваое и 
ппшитуваое на разликите меду лудетп, нивната култура, јазик и традиција.  Вп тпј 
кпнтекст, еден пд клушните предизвици на пбразпвната пплитика и 
пбразпванипт прпцес вп целина вп нареднипт перипд ќе биде ппдигаое на 
квалитетпт на впспитнп-пбразпвнипт прпцес на ушениците, ппттикнуваое и 
негуваое на ппзитивните пспбини, спзнајните активнпсти и практики, какп и 
развиваое на мптивите и услпвите за афирмација на ушеникпвата лишнпст. 
Секакп дека вп впспитнп- пбразпвнипт прпцес примарнптп местп гп имаат 
ушениците, нп Прпграмата за пбразпвание предвидува ппттик за развпј и на 
наставнипт кадар, кпј дпбива дппплнителна мптивација за сппственп 
развиваое, унапредуваое и ппстигнуваое на резултати.  
Една пд главните кпмппненти на денещнптп мултиетнишкп ппщтествп и местп 
на живееое е правилнп ппставуваое на вреднпстите вп пбразпвните 
институции и негуваое на шувствптп на заеднищтвп. Ушилищтата се пснпвната 
база каде пд најмала впзраст кај децата и младите се ппттикнува прифаќаоетп и 
ппшитуваоетп на разлишнпстите пд секакпв карактер. За таа цел прпграмата 
спдржи активнпсти кпи ја негуваат медуетнишката интеграција, 
мултикултурализмпт нп и инклузијата на децата сп ппсебни пптреби, градејќи 
шувствп на прифаќаое на разлишнпстите и негуваое на еднаквпста меду 
ушениците. 
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Прпграмата спдржи активнпсти пд впспитнп-пбразпвен карактер, кпи се 
наменети и ќе се реализираат вп сите нивп-а на впспитнп-пбразпвнипт прпцес, 
вклушувајќи ги децата пд предушилищната впзраст, пснпвнптп и среднптп 
пбразпвание. Прпграмата за пбразпвание е пд птвпрен карактер и зависнп пд 
пптребите истата е ппдлпжна на дппплнуваое и измени вп текпт на нејзината 
реализација. Истп така, предлпг-прпектите кпи се спдржани вп прпграмата се вп 
кппрдинација сп ракпвпдните тимпви на детските градинки, пснпвните и 
средните ушилищта, Универзитетпт „Гпце Делешев“-Щтип какп и сп ракпвпдните 
тимпви на пстанатите пбразпвни институции и устанпви вп градпт и ппщирпкп.  

I. ПРПЕКТИ 

1. ЗГПЛЕМУВАОЕ НА ППФАТПТ НА ДЕЦА-РПМИ ВП 
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ 

Ппис на активнпсти: Ппщтина Щтип вп спрабптка сп Министерствптп за лпкална 
сампуправа ќе пбезбеди средства за престпј на 16 деца пд 
рпмската етнишка заедница вп јавните ппщтински 
устанпви-детски градинки сп тенденција на згплемуваое 
на брпјпт.  

Стратещки наспки и цели: Целта на прпектпт е ппддрщка и ппщтественп интегрираое 
на децата пд рпмската етнишка заедница. Згплемуваоетп 
на брпјпт на децата Рпми и нивнптп згрижуваое вп јавните 
ппщтински устанпви, знаши инклузија пд најмала впзраст, 
нивнп спцијализираое, нп и мпжнпст за изушуваое на 
македпнскипт јазик. Дпкплку не е спвладан јазикпт, 
ппдпцна, вп пснпвнптп пбразпвание се јавува какп прешка 
за успещнп вклушуваое вп впспитнп-пбразпвнипт прпцес и 
спвладуваое на наставнипт материјал. 

Целна група: Деца пд рпмска наципналнпст на впзраст пд 3 дп 5 гпдини 
кпи бесплатнп ќе ппсетуваат градинка. 

Предвидена финансиска 
рамка: 

Предвидена вп Прпграмата за спцијална, детска и 
здравствена защтита 

Извпр: Прпектпт е финасиран пд Министерствп за лпкална 
сампуправа 

2. „НЕДЕЛА НА ДЕТЕТП“ 

Ппис на активнпсти:  Секпја прва пплна недела пд месец пктпмври се 
пдбележува „Недела на дететп“. Вп рамките на 
пдбележуваоетп се предвидени прганизирани активнпсти 
пд едукативен,  впспитен, хуманитарен и сппртски карактер 
сп децата пд детските градинки и пснпвните ушилищта. 

Стратещки наспки и цели: Целта е пдбележуваое и пстваруваое на правптп на секпе 
дете за слпбпден, безгрижен, среќен и защтитен живпт. 
Ппщтина Щтип преку кпнтинуирани, системски активнпсти 
се залага за пстваруваое на правата на сите деца без 
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исклушпк. 

Целна група: Децата пд детските градинки и пснпвните ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

Предвидена вп Прпграмата за спцијална, детска и 
здравствена защтита 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип 

3. БЕЗБЕДНПСТ ВП СППБРАЌАЈ „НУЛА ЖРТВИ ВП 
СППБРАЌАЈПТ“  

Ппис на активнпсти: Преку разнпвидни активнпсти (ликпвни, литературни, 
твпрешки, практишни, квиз-натпревари) ушениците градат 
свест и пдгпвпрпнпст за правилата, ушесниците и 
безбеднпста вп сппбраќајпт. 

Стратещки наспки и цели: Целта на прпектпт е ппдигнуваое на свеста на ушениците, 
на креативен и интересен за нив нашин, пд најмала дп 
најгплема впзраст, сп щтп ќе стекнат знаеоа и вещтини за  
правилата, ушесниците и безбеднпста вп сппбраќајпт. 

Целна група: Децата пд пснпвните ушилищта 3-5 пдделение 

Предвидена финансиска 
рамка: 

6.000,00 денари 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип, ПБСЕ, Републишки спвет за 
безбеднпст на сппбраќајпт на патищтата -РСБСП, 
сппнзпрства  

4. ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦА СП ПППРЕШЕНПСТИ  

Ппис на активнпсти:  Пдделениетп за пбразпвание вп спрабптка сп Пдделениетп 
за јавни служби, ппдржани пд Детската фпндација 
„Песталпци“, „Шекпр пп шекпр“, „Инклузива“ и други 
невладини прганизации, ќе рабпти на мапираое на 
ппстпешките капацитети и ппттикнуваое и прпдлабпшуваое 
на спрабптката на лпкалнп нивп ппмеду ппщтината, 
ушилищтата, градинките, факултетите, сервисите кпи нудат 
услуги, рпдителите и бизнис кпмпаниите вп наспка на 
ппддрщка на инклузијата вп пбразпваниетп. Активнпстите 
кпи се планирани ппфаќаат креираое инклузивни 
стратегии и лпкални акциски планпви, укажуваоа на 
студиските прпграми кпи едуцираат и ппдгптвуваат идни 
педагпщки прпфили, јакнеое на капацитетите на 
ушилищтата вп смисла на прпфесипнални кпмпетенции на 
наставниците за рабпта сп деца сп ппсебни пбразпвни 
пптреби (ППП), нп и капацитетите за ппдпбруваое на 
услпвите вп ушилищтата.  Истп така планиранп е ппдрщка 
на ушилищните капацитети за спрпведуваое на 
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инклузијата, сп вклушуваое на рпдителите вп пбуки, 
рабптилници, јавни дебати и ппщирпката лпкална 
заедница вп прпцеспт на ппддрщка на инклузијата. 

Стратещки наспки и цели: Креираое мпдели на инклузивна лпкална заедница вп кпја 
сите ппстпешки институции, услуги и мпжнпсти би биле 
ставени вп функција на ппддрщка на децата сп ппсебни 
пбразпвни пптреби. На такпв нашин знашајнп би се 
зајакнале ппстпешките капацитети щтп претставува и 
главната цел на кпнцептпт на целпсна инклузија.  

Целна група: Деца пд детските градинки, ушеници пд пснпвните 
ппщтински ушилищта и деца кпи се надвпр пд впспитнп-
пбразпвнипт прпцес 

Предвидена финансиска 
рамка: 

Предвидена вп Прпграмата за спцијална, детска и 
здравствена защтита 

Извпр: Бучет на ппщтина Щтип, Детска фпндација „Песталпци“, 
сппнзпрства  

5. ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦА КПИ СЕ НАДВПР ПД ВПСПИТНП-
ПБРАЗПВНИПТ ПРПЦЕС 

Ппис на активнпсти: Спгласнп шлен 14 став 1, 2, 3 и 4 пд Закпнпт за Пснпвнп 
пбразпвание (Сл.Весник на РСМ пд бр.161/19 и 229/20) 
децата кпи не биле вклушени вп настава, а се сп надмината 
впзрасна граница за вклушуваое вп сппдветнптп 
пдделение на пснпвнптп пбразпвание, имаат правп на 
пснпвнп пбразпвание ппд еднакви услпви, какп и 
пстанатите деца. За таа цел Пдделениетп за пбразпвание 
вп спрабптка сп сите надлежни институции ќе рабпти на 
детектираое на ушеници кпи се надвпр пд впспитнп-
пбразпвнипт прпцес и ушеници кпи се веќе запищани нп 
ппради низа пришини гп напущтиле впспитнп-пбразпвнипт 
прпцес и нивнп ппвтпрнп вклушуваое вп впспитнп-
пбразпвните институции. 

Стратещки наспки и цели: Пснпвна цел на прпектпт е прпнапдаое на децата кпи се 
надвпр пд впспитнп-пбразпвнипт прпцес и нивнп активнп 
вклушуваое или враќаое вп пбразпвнипт систем. Прпектпт 
ги ппддржува и ги ппфаќа сите деца пд ушилищна впзраст, 
сп акцент на децата кпи се сп надмината впзраст и не се 
вклушени вп пбразпваниетп. За пвие деца ппстпи 
адаптирана наставна прпграма и Прптпкпл за сппделуваое 
ппдатпци сп щтп дпкументите/прптпкплите ќе бидат 
дпстапни за сите институции а врабптените вп ппщтините и 
секакп ушилищтата ќе бидат заппзнати и кппрдинирани, сп 
цел и за пвие деца да се псигура целпсен пристап дп 
пбразпвание. 
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Целна група: Децата кпи се надвпр пд впспитнп-пбразпвнипт прпцес 

Предвидена финансиска 
рамка: 

30.000,00 денари. Финансиската рамка е ппределена пд 
Прпектите кпи ќе се реализираат сп  Детската фпндација 
„Песталпци“ 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип, Детска фпндација „Песталпци“ 

6. НАДМИНУВАОЕ НА ППЈАВАТА НА СЕГРЕГАЦИЈА НА 
РПМСКИТЕ УШЕНИЦИ ВП ПСНПВНИТЕ ППЩТИНСКИ 
УШИЛИЩТА  

Ппис на активнпсти: Преземаое прганизирани мерки и активнпсти за правилнп 
распределуваое на ушениците пд сите етнишки заедници 
вп пснпвните ппщтински ушилищта, какп и следеое и 
ппшитуваое на репнизација заради надминуваое на 
ппјавата на сегрегација и кпнцентрираое на ушеници пд 
една етнишка заедница вп еднп ушилищте, сп ппсебен 
акцент на ППУ „Гпце Делшев“-Щтип.  

Стратещки наспки и цели: Еднаква застапенпст и правилнп распределуваое на 
ушениците пд рпмската етнишка заедница вп пснпвните 
ппщтински ушилищта и надминуваое на ппјавата на 
сегрегација вп ППУ „Гпце Делшев“-Щтип. Инклузија и 
спцијализација на децата пд рпмската етнишка заедница, 
пплеснп спвладуваое на македпнскипт јазик и градеое на 
шувствп на еднаквпст сп пстанатите етнишки заедници. 

Целна група: Рпдители на ушеници вп пснпвнп пбразпвание и ушеници 
пд пснпвните ппщтински ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

/ 

Извпр: / 

7. ЗБРАТИМУВАОЕ НА ПСНПВНИ ППЩТИНСКИ УШИЛИЩТА 
СП УШИЛИЩТА ПД СПСЕДНИТЕ ДРЖАВИ И ПСТВАРУВАОЕ 
МЕДУНАРПДНА СПРАБПТКА 

Ппис на активнпсти: 
 

Пдделениетп за пбразпвание активнп рабпти на 
пстваруваоетп на медудржавна спрабптка и ппврзуваое сп 
ушилищта пд други ппщтини и држави. Птвпренпста и 
активнпстите кпи се преземаат на медунарпден план ја 
ппврзуваат и збратимуваат нащата ппщтина сп пстанатите 
ппщтини вп ппщирпкптп ппкружуваое. Искуствата, 
спзнанијата и дпстигнуваоата на пплетп на впспитнп-
пбразпвната дејнпст и нивната размена, птвпраат 
мпжнпсти за ушеое, унапредуваое и спрабптка вп 
ппщирпки размери. Пспбенп щтп Ппщтина Щтип веќе има 
реализиранп вакпв тип на спрабптка (ппщтина Стражица вп 
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Р.Бугарија) а пп свпјпт етнишки спстав припада вп редпт на 
мултикултурни и мултиетнишки ппщтини, па 
збратимуваоетп на ушилищтата нудат щирпк спектар на 
спрабптка, размена на искуства и ппзитивни практики на 
впспитнп-пбразпвнп ппле. 

Стратещки наспки и цели: Размената на искуства, спзнанија и дпстигнуваоа вп делпт 
на пбразпвните институции пд Ппщтина Щтип сп ушилищта 
пд спседните држави, ќе ппнудат не самп збпгатуваое на 
спдржините пд впспитнп-пбразпванипт карактер, туку и 
дплгпрпшна мпжнпст за развиваое на перспективите на 
ушилищтата, излегуваое пд лпкални рамки и градеое на 
ппзитивна клима за дпбрпспседствп и ппшитуваое на 
разлишнпстите. 

Целна група: Пснпвни ппщтински ушилищта  

Предвидена финансиска 
рамка: 

100.000,00 денари 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип, Прпекти 

8. „М ЗАЕДНИЦА“ 

Ппис на активнпсти: Сп впведуваоетп на апликацијата „мЗаедница“ рпдителите 
пд Ппщтина Щтип ппкрај пстанатите услуги кпи им ја нуди 
пваа апликација, ќе имаат мпжнпст директнп, пп 
електрпнски пат да врщат упис на децата вп детските 
градинки, какп и да закажат интервју за упис на свпетп 
дете вп пснпвните ушилищта вп ппщтината, сп ппшитуваое 
на принциппт на репнизација.  

Стратещки наспки и цели: Впведуваое на вакпв нашин на аплицираое, електрпнски, 
самп сп ппмпщ на мпбилен или електрпнски уред, ќе 
пвпзмпжи пплесен и ппбрз нашин на аплицираое и дпстава 
на дпкументи. Трендпт на мпдернизираое на рабптите и 
секпјдневните ппстапки, пднпснп електрпнскипт нашин на 
кпмуникација зема сé ппгплем замав вп светпт и Ппщтина 
Щтип следејќи ги ппзитивните примери вп државата, какп 
успещна и пдгпвпрна ппщтина сп свпјата прпфесипнална 
администрација се приклушува кпн пвпј тек.  

Целна група: Градани на Ппщтина Щтип 

Предвидена финансиска 
рамка: 

/ 

Извпр: Прпект на Центар за спцијални инпвации Блинк 42-21 

9. ПРПФЕСИПНАЛЕН РАЗВПЈ НА ВПСПИТУВАШИТЕ, 
НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУШНИТЕ СПРАБПТНИЦИ ВП 
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ПРЕДУШИЛИЩНПТП, ПСНПВНПТП И СРЕДНПТП 
ПБРАЗПВАНИЕ 

Ппис на активнпсти: 
 

Брзипт ппщтествен развпј и пптребата пд успврщуваое без 
исклушпк се рефлектираат вп сите сфери на ппщтественптп 
живееое, аналпгнп на тпа и врз впспитнп-пбразпвнипт 
систем и прпфесипналнипт кадар кпј е ангажиран вп негп. 
Сведпци сме дека изминатите две децении се впведпа 
некплку рефпрми вп пснпвнптп и среднп пбразпвание, 
закпните за пснпвнп и среднп пбразпвание претрпеа 
прпмени, нп резултатите ппкажуваат дека прпблеми и 
предизвици вп пбразпвнипт систем и ппнатаму ппстпјат и 
се прпдлабпшуваат. Сп цел ппдпбруваое на спстпјбата, 
Пдделениетп за пбразпвание при Ппщтина Щтип, вп 
спрабптка сп Универзитетпт „Гпце Делшев“-Щтип ќе рабпти 
на развиваое  кпнцепт за прпфесипналните развпј на 
врабптените вп впспитнп-пбразпвните институции-
ушилищтата, за зајакнуваое на лишнипт и прпфесипналнипт 
капацитет на впспитнп-пбразпвнипт кадар. 

Стратещки наспки и цели: Преку заеднишкп ангажираое на експертскипт кадар пд 
Универзитетпт „Гпце Делшев“-Щтип и врабптените вп 
предушилищнптп, пснпвнптп и среднптп пбразпвание, да се 
спздадат услпви за ппзитивни ппщтински пплитики и 
стратегии сп цел кпнтинуиран прпфесипнален развпј на 
врабптените вп  предушилищнптп, пснпвнптп и среднптп 
пбразпвание и мпжнпст за градеое лидерствп вп 
ушилищтата. 

Целна група: Врабптените вп  предушилищнптп, пснпвнптп и среднптп 
пбразпвание 

Предвидена финансиска 
рамка: 

Првата гпдина, пднпснп 2023 гпдина е планиранп 
развиваое на пилпт кпнцепт кпј нема да вклушува 
финансиски средства. За следнипт перипд пд наредната 
2024 гпдина и ппнатаму, ќе се спгледаат резултатите на 
прпектпт и мпжнпстите на ппщтината и  Универзитетпт 
„Гпце Делшев“-Щтип за кпнкретизираое на финансиската 
рамка. 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип, Универзитет „Гпце Делшев“-Щтип, 
сппнзпрства и дпнации 

10. 
  

ПРАВИЛНП УПРАВУВАОЕ И СЕЛЕКЦИЈА НА ПТПАДПТ 
-Пат дп ппшист развпј и примена на 3Р (Редуцирај, 
Реупптреби и Рециклирај) 

Ппис на активнпсти: 
 

Пдделениетп за пбразпвание вп спрабптка сп Пакпмак-
Скппје, ЈП „Исар“-Щтип,  ЈП „Стипипн“, невладини 
прганизации и пстанатите ппщтински институции, ќе 
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II. АКТИВНПСТИ НА ПДДЕЛЕНИЕТП ЗА ПБРАЗПВАНИЕ ВП ДЕЛПТ НА 
ПРЕДЩКПЛСКПТП ПБРАЗПВАНИЕ-ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ВП ППЩТИНА ЩТИП 

прганизира рабптни средби, трибини, рабптилници и 
екплпщки рабптни акции вп пснпвните и средни ппщтински 
ушилищта, какп и вп детските градинки, заради стекнуваое 
свест, навики и практишни вещтини за селектираое и 
спбираое на птпадпт, какп и елементарни навики за 
зашувуваое на живптната средина. 

Стратещки наспки и цели: Преку впведуваое на тепретски и практишни наставни 
спдржини, ушениците пд најмала дп најгплема ушилищна 
впзраст (предушилщнп, пснпвнп и среднп пбразпвание) ќе 
стекнуваат знаеое, свест, вещтини и навики за спбираое и 
селектираое на птпадпт сп щтп преку впспитнп-
пбразпвнипт систем ќе пбразуваме градани кпи ќе се 
грижат за зашувуваое на живптната средина. 

Целна група: Детски градинки, пснпвни и средни ппщтински ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

100.000,00 денари 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип, Пакпмак-Скппје, ЈП Исар-Щтип, 
невладини прганизации и сппнзпрства 

1. ППДРЩКА ЗА ФПРМИРАОЕ СПВЕТУВАЛИЩТЕ ЗА 
ПСИХПЛПЩКА ППДРЩКА НА РПДИТЕЛИ НА ДЕЦА СП 
ППТЕЩКПТИИ ВП РАЗВПЈПТ 

Ппис на активнпсти: Спгласнп згплемените пптреби на рпдителите и нивнптп 
бараое за кпнсултации, спвети и ппдрщка вп нашинпт на 
ппстапуваое и секпјдневните активнпсти, Ппщтина Щтип вп 
спрабптка сп Универзитетпт „Гпце Делшев“-Щтип и сп 
детските градинки, ќе ппдржи птвпраое на Спветувалищте 
за психплпщка ппдрщка на рпдителите на деца сп 
пптещкптии вп развпјпт. 

Стратещки наспки и цели: Сп пбезбедуваое  на струшен спвет, дпстапнпст и спрабптка 
на струшните лица пд Спветувалищтетп за психплпщка 
ппдрщка на рпдителите на деца сп пптещкптии вп развпјпт, 
ќе се ублажат тещкптиите кпи прпизлегуваат пд 
специфишната спстпјбата на децата, а ќе се згплеми 
струшнпста вп секпјдневните ппстапки кај рпдителите и 
придзвиците сп кпи секпјдневнп се сппшуваат. 

Целна група: Рпдители на деца сп ппсебни пбразпвни пптреби 

Предвидена финансиска 
рамка: 

Првата гпдина, пднпснп 2023 гпдина е планиранп 
развиваое на пилпт прпграма пп кпја ќе рабпти 
спветувалищтетп,  кпја нема да вклушува финансиски 
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средства. За следнипт перипд пд наредната 2024 гпдина и 
ппнатаму, ќе се спгледаат резултатите и пправданпста за 
негпвп ппстпеое какп и мпжнпстите на ппщтината за 
кпнкретизираое на финансиската рамка. 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип, УГД, прпекти, невладини 
прганизации, сппнзпрства и дпнации. 

2. СКЛУШУВАОЕ МЕМПРАНДУМ ЗА СПРАБПТКА МЕДУ 
ПДДЕЛЕНИЕТП ЗА ПБРАЗПВАНИЕ ПД ППЩТИНА ЩТИП И 
ФАКУЛТЕТПТ ЗА ПБРАЗПВНИ НАУКИ ПД УНИВЕРЗИТЕТПТ 
„ГПЦЕ ДЕЛШЕВ“-ЩТИП  
 -Практишна настава на струденти пд Универзитетпт „Гпце 
Делшев“-Щтип, група предушилищнп пбразпвание 

Ппис на активнпсти: Студентите пд Факултетпт за пбразпвни науки при  
Универзитетпт „Гпце Делшев“-Щтип вп рамките на свпите   
задплженија вп делпт на практишна настава, истата ќе 
мпжат да ја реализираат вп детските градинки вп 
Ппщтината. 

Стратещки наспки и цели: Целта на активнпстите е преку практишната пбука, 
студентите да се заппзнаат сп нашинпт на згрижуваое на 
децата пд најмала впзраст па сé дп групите сп највпзрасни 
дешиоа и при тпа да се стекнат сп практишни знаеоа, 
вещтини и ппзитивни практики кпи ќе им бидат пптребни 
за успещнп изврщуваое на нивната идна прпфесија. 

Целна група: Студенти пд Факултетпт за пбразпвни науки при 
Универзитет „Гпце Делшев“- Щтип, деца пд детски градинки 

Предвидена финансиска 
рамка: 

/ 

Извпр: / 

3. АЈДЕ ДА БИДЕМЕ ХУМАНИ „ ПД ДЕЦА ЗА ДЕЦА“ 

Ппис на активнпсти: Пп ппвпд „Недела на дететп“(првата пплна рабптна недела 
вп пктпмври) Пдделениетп за пбразпвание вп спрабптка сп 
ушилищтата, градинките, Црвенипт крст, ЈУ Центар за 
спцијална рабпта, прганизира хуманитарна акција вп 
спбираое на щкплски прибпр, пблека, храна и истата ќе 
биде наменета за децата пд спцијалнп ранливите 
семејства. 

Стратещки наспки и цели: Негуваое и развиваое на ппзитивните шувства кај децата: 
хуманпст, сплидарнпст и спшувствп меду ушениците пд сите 
впзрасти и стекнуваое на навики за градеое на ппхумана 
свест пд најмала впзраст. 

Целна група: Децата пд детските градинки и ушеници пд пснпвните 
ушилищта  
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III АКТИВНПСТИ НА ПДДЕЛЕНИЕТП ЗА ПБРАЗПВАНИЕ ВП ДЕЛПТ НА 
ПСНПВНПТП ПБРАЗПВАНИЕ 

Предвидена финансиска 
рамка: 

/ 

Извпр: / 

4. РАБПТИЛНИЦИ СП ИНТЕРЕСНИ И ЕДУКАТИВНИ 
СПДРЖИНИ ЗА ДЕЦАТА ВП ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ  
-Ппдгптвуваое на здрава храна  
-Израбптка на Нпвпгпдищни шеститки  
-Израбптка на Велигденскп јајце 
-Садеое на цвеќиоа и други активнпсти сп спдржини пд 
екплпщки карактер  

Ппис на активнпсти: -Ппдгптвуваое на здрави пбрпци и здрава храна вп кпја ќе 
ушествуваат и децата пд детските градинки, 
-Израбптка на Нпвпгпдищна шеститка,  
-Израбптка на Велигденскп јајце, 
-Садеое на цвеќиоа и други активнпсти. 

Стратещки наспки и цели: Преку едукативни спдржини, квизпви и рабптилници, 
децата пд најмала впзраст ќе стекнуваат здрави навики и 
свест за правилнипт нашин на исхрана, развиваое на 
екплпщка свест пд најмала впзраст за зашувуваое на 
пкплината, какп и  пдбележуваоетп и знашеоетп на 
празниците 

Целна група: Децата пд детските градинки 

Предвидена финансиска 
рамка: 

100.000,00 денари 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип 

1. ПРИЕМ НА ПРВППДЕЛЕНШИОА И УШЕНИЦИ ВП ПРВА 
ГПДИНА, ВП ПСНПВНИТЕ И СРЕДНИ УШИЛИЩТА 

Ппис на активнпсти: На првипт ушилищен ден, секпе прваше дпбива скрпмен 
ппдарпк пд Градпнашалникпт на Ппщтина Щтип. 
Градпнашалникпт и врабптените пд Пдделениетп за 
пбразпвание, традиципналнп, секпја гпдина ги ппсетуваат 
сите пснпвни ппщтински ушилищта и на ушениците им 
ппсакаат успещен ппшетпк на ушебната гпдина. 

Стратещки наспки и цели: Преку дпбиваое на скрпмен, симбплишен ппдарпк на 
првипт ушилищен ден, кај ушениците се буди шувствп на 
среќа и радпст, мптивиранпст за ушеое и дружеое сп 
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другаршиоата. 

Целна група: Првппделеншиоа пд пснпвните ппщтински  ушилищта 

Предвидена 
финансискарамка: 

100.000,00 денари 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип, сппнзпрства  

2. ЕДУКАЦИЈА НА РПДИТЕЛИ  

Ппис на активнпсти: Инфпрмираое на семејствата кпи имаат ушеници вп 
пснпвните ппщтински ушилищта сп Закпнпт за пснпвнп 
пбразпвание и закпнските пбврски на рпдителите, преку 
ппсета на нивните дпмпви (рпдители кпи имаат прпблем сп 
ппшитуваое на уписната пплитика). Пснпвнптп 
пбразпвание е задплжителнп вп Р.С.Македпнија и негпвптп 
прекрщуваое ппвлекува закпнски казни. За да не дпјде дп 
инспекциски надзпр и судска ппстапка, Пдделенитп за 
пбразпвание вп спрабптка сп претставниците пд етнишките 
заедници пред сé рпмската, ќе врщи евидентираое на 
семејствата каде щтп се јавуваат прппусти при упис и 
редпвнпст вп наставата и ќе ги ппсети рпдителите за да ги 
инфпрмира за нивната закпнска пбврска. Ппсетата ќе се 
реализира вп месеците јуни, септември и пктпмври.  

Стратещки наспки и цели: Ппсетата на семејствата и спрпведуваоетп на едукацијата 
има за цел навременп инфпрмираое на рпдителите 
пспбенп пд рпмската заедница, каде се забележува 
најгплем прпцент на прекрщуваое на Закпнпт за пснпвнп 
пбразпвание . 

Целна група: Рпдители на деца и ушеници и нивнп инфпрмираое за 
Закпнпт за пснпвна пбразпвание. 

Предвидена финансиска 
рамка: 

3.000,00 денари 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип, Детска фпндација „Песталпци“, 
невладини прганизации 

3. ПРАКТИШНА НАСТАВА НА СТРУДЕНТИ ПД УНИВЕРЗИТЕТПТ 
„ГПЦЕ ДЕЛШЕВ“-ЩТИП, ВП ПСНПВНИТЕ ППЩТИНСКИ 
УШИЛИЩТА 

Ппис на активнпсти: Студентите пд Факултетпт за пбразпвни науки при 
Универзитетпт „Гпце Делшев“-Щтип вп рамките на свпите   
задплженија вп делпт на практишна настава, истата ќе 
мпжат да ја реализираат вп пснпвните ушилищта вп 
ппщтината. Ппкрај практишната настава студентите ќе 
имаат мпжнпст истпвременп и да им ппмагаат на 
ушениците кпи имаат пдредени пптещкптии при 



Стр. 1352 Број 18  07 декември 2022 

 

спвладуваоетп на наставните спдржини, прпблеми сп 
изушуваоетп на македпнскипт јазик, прпблеми сп 
спвладуваое на наставните спдржини преку кпристеое на 
електрпнските уреди вп делпт на измените на 
рефпрмиранптп пснпвнп пбразпвание, прпблеми сп 
инклузија и идентификуваое сп ушилищната средина и сл. 

Стратещки наспки и цели: Целта на активнпстите е преку практишната пбука, 
студентите да се заппзнаат сп спдржините и сп нашинпт на 
презентираое на спдржините вп наставата, метпдлпгијата 
и метпдиката на настава и при тпа да се стекнат сп 
практишни знаеоа, вещтини и ппзитивни практики кпи ќе 
им бидат пптребни за успещнп изврщуваое на нивната 
идна прпфесија а впеднп да им ппмпгнат на ушениците кпи 
имаат пптещкптии пд ппщирпк спектар вп наставата. 

Целна група: Студенти пд Факултетпт за пбразпвни науки при  
Универзитетпт „Гпце Делшев“-Щтип и ушеници пд 
пснпвните ппщтински ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

/ 

Извпр: / 

4. ПРЕДАВАОЕ НА ТЕМА „БЕЗБЕДНПСТ ВП СППБРАЌАЈПТ“ 

Ппис на активнпсти: Вп месец септември, на ппшетпкпт на секпја ушебна гпдина 
Пдделениетп за пбразпвание вп спрабптка сп Птсекпт за 
превенција на СВР-Щтип прганизира едукативни 
предаваоа вп пснпвните ппщтински ушилищта на тема 
безбеднпст и защтита при сппбраќај. На предаваоата 
струшни лица пд Птсекпт за превенција деталнп ги 
заппзнаваат ушениците пд најмала впзраст за мерките на 
претпазливпст кпи треба да ги презамат при дпадаоетп и 
заминуваоетп пд ушилищтетп и впппщтп при движеоетп вп 
градпт какп пещаци. 

Стратещки наспки и цели: Заппзнаваое на ушениците сп правилата и пбврските кпи ги 
имаат какп пещаци, превенираое и стекнуваое на знаеое 
за безбеднпст при движеое.  

Целна група: Ушениците пд првп и втпрп пдделение вп пснпвните 
ппщтински ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

/ 

Извпр: / 

5. 22 СЕПТЕМВРИ – ДЕН БЕЗ АВТПМПБИЛИ „ВЕЛПСИПЕДСКИ 
МАРАТПН“ 
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Ппис на активнпсти:  Пдделениетп за пбразпвание вп спрабптка сп Птсекпт за 
превенција на СВР-Щтип, прганизира „Велпсипедска трка“ 
и велпсипедски активнпсти на ушениците пд пснпвните 
ушилищта. 

Стратещки наспки и цели: Преку пвпј нашин на секпјдневен трансппрт се упатува 
силна ппрака за правилен избпр за превпз дп свпите 
ушилищта, дпмпви и рабптни места. Сп избпрпт на пвпј 
нашин на превпз, се защтедува дпмащнипт бучет, се 
ппдпбрува здравјетп и психпфизишката спстпјба. Целта на 
прпектпт е изградба на свест, навики и практики кај 
ушениците за избпр на велпсипедпт не самп какп евтинп 
превпзнп средствп туку и свест дека при тпа ја защтитуваме 
прирпдата и пдгпвпрнп се пднесуваме кпн живптната 
средина. 

Целна група: Ушеници пд пснпвните ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

10.000,00 денари 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип 

6. РАБПТИЛНИЦА : „ДЕТСКИ СЕМАФПР“ 

Ппис на активнпсти:  Пдделениетп за пбразпвание, вп спрабптка сп 
Ппщтинскипт Спвет за безбеднпст вп сппбраќајпт на 
патищтата и пснпвните ппщтински ушилищта, секпја гпдина 
прганизира рабптилници, пднпснп квиз-натпревари, на 
тема „Детски Семафпр“. 

Стратещки наспки и цели: Преку прганизираое на квизпви и рабптилници ушениците 
пд пснпвните ппщтински ушилищта на интересен, 
практишен нашин се заппзнаваат сп правилата вп 
сппбраќајпт какп и сп сппбраќајната сигнализација и при 
тпа пд најмала впзраст стекнуваат сппбраќајна култура. 

Целна група: Ушеници пд пснпвните ппщтински ушилищта  

Предвидена финансиска 
рамка: 

/ 

Извпр: Финансиските средства се пбезбедени пд Републишкипт 
спвет за безбеднпст вп сппбраќајпт   

7. ПДБЕЛЕЖУВАОЕ НА ЗНАШАЈНИ ДЕНПВИ/ДАТУМИ, 
ДРЖАВНИ, ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ И ПАТРПНАТИ НА 
УШИЛИЩТАТА 

Ппис на активнпсти: Вп рамките на пдбележуваоетп и шествуваоетп на знашајни 
денпви/датуми, државни и верски празници, какп и 
патрпни празници на ушилищтата, Пдделениетп за 
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пбразпвание прганизира и присуствува на рабптилници, 
прпграми за шествуваое и академии на кпи се пптенцира 
знашеоетп на празникпт кпј е дел пд кплективната 
мемприја и истприја на градпт. Вп рамките на 
пдбележуваоетп на празниците се планира спрпведуваое 
на  низа активнпсти и ппсети, какп и акции за шистеое и 
пдржуваое на сппмен пдбележјата вп градпт. 

Стратещки наспки и цели: Целта е ушениците да стекнат знаеое и навики вп 
негуваоетп на традицијата, верата, наципналнптп и 
културнп наследствп нп и шуваое и пдржуваое на сппмен 
пбележјата. 

Целна група: Ушеници пд пснпвните и средните ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

30.000,00 денари 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип 

8.  ДПДЕЛУВАОЕ НАГРАДИ И СТИПЕНДИИ ЗА ПСПБЕНИ 
ППСТИГНУВАОА НА ДРЖАВНИ И МЕДУНАРПДНИ 
НАТПРЕВАРИ НА УШЕНИЦИ ПД ПСНПВНИТЕ И СРЕДНИ 
УШИЛИЩТА СПГЛАСНП ПРАВИЛНИКПТ ЗА НАГРАДУВАОЕ  

Ппис на активнпсти: Дпделуваое награди и стипендии за пспбени ппстигнуваоа 
на државни и медунарпдни натпревари на ушеници пд 
пснпвните и средни ушилищта, предвидени вп Правилникпт 
за наградуваое на ушеници пд Ппщтина Щтип и тпа: 
-Стипендии вп траеое пд 12 месеци  
-Еднпкратни паришни награди 

Стратещки наспки и цели: Спздаваое на ппзитивен натпреварувашки дух и 
вреднуваое на успехпт на ушениците. Сп пптенцираое на 
ппстигнатите резултати и успеси на ушениците се згплемува 
мптивацијата за ппнатампщни успеси, им се дава знашеое 
на ппзитивните ушилищни текпви и се ппдржува лишнптп 
залагаое на ушеникпт и наставникпт/прпфеспрпт какп 
единствен и правилен нашин за лишен и прпфесипнален 
развпј. 

Целна група: Ушеници пд пснпвните и средните ппщтински ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

400.000,00 денари  
  

Извпр: Бучет на ппщтина Щтип 

9. ИЗГПТВУВАОЕ И ДПППЛНУВАОЕ НА РЕПНИЗАЦИЈА  

Ппис на активнпсти:  Фпрмираое на Ппщтински тим за изгптвуваое на 
Репнизација на пснпвните ппщтински ушилищта на 
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теритпријата на Ппщтина Щтип 

Стратещки наспки и цели: Следеое и ппдпбруваое на рамнпмерната застапенпст на 
ушеници вп сите  пснпвни ппщтински ушилищта спгласнп 
Закпнпт за пснпвнп пбразпвание, какп и целпсен ппфат на 
сите ушеници вп впспитнп-пбразпвнипт прпцес и правилнп 
расппредуваое пп етнишка припаднпст. 

Целна група: Пснпвни ппщтински ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

/ 

Извпр: / 

10. НПВПГПДИЩНП И БПЖИЌНП ШЕСТВУВАОЕ  

Ппис на активнпсти:  Вп рамките на Нпвпгпдищните и Бпжиќните празници 
Пдделениетп за пбразпвание  вп спрабптка сп невладини 
прганизации и здруженија, прганизира разнпвидни 
дефилеа, нпвпгпдищни, бпжиќни приредби и забавни 
настани.  

Стратещки наспки и цели: Пдбележуваое на празниците сп испраќаое на ппраки за 
мир, здравје, тплеранција и благпспстпјба на секпе дете.  

Целна група: Децата пд детските градинки и пснпвните ппщтински 
ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

60.000,00 денари 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип, Заедница на Хрвати „Либертас“-
Щтип, невладини прганизации,  сппнзпрства и дпнации 

11. ПРИЕМ НА НАГРАДЕНИ И ИСТАКНАТИ УШЕНИЦИ-
ГРАДПНАШАЛНИК 

Ппис на активнпсти:  Пдделениетп за пбразпвание вп спрабптка сп пснпвните и 
средни ппщтински ушилищта, прганизира прием кај 
Градпнашалникпт на Ппщтина Щтип пп ппвпд псвпјуваое 
на награди и дпстигнуваоа на регипнални и државни 
натпревари вп разни впспитнп-пбразпвни пбласти, 
сппртски и културни натпревари. 

Стратещки наспки и цели: Ппттикнуваое и развиваое на натпреварувашки дух кај 
ушениците пд сите впзрасти и групи. 

Целна група: Ушеници пд  пснпвните и средни ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

/ 

Извпр: / 
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12. ЛИКПВЕН КПНКУРС ЗА ДЕЦА СП ППСЕБНИ ППТРЕБИ 

Ппис на активнпсти:  Пп ппвпд „ Денпт на прплетта- 22 март“ ппщтина Щтип 
распищува ликпвен кпнкурс на кпј ушествуваат децата сп 
ппсебни пптреби пд ппщтинските ушилищта, а вп спрабптка 
сп дневните центри и ДСУ „Искра“ 

Стратещки наспки и цели: Ппдигаое на ппщтествената свест за децата сп ппсебни 
пптреби и нивна спцијална инклузија 

Целна група: Деца сп пппрешенпсти 

Предвидена финансиска 
рамка: 

Предвидена вп прпграмата за Спцијална, детска и 
здравствена защтита 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип 

13 ЕКПЛПЩКА АКЦИЈА ПП ППВПД „ ДЕНПТ НА ПРПЛЕТТА 22 
МАРТ“ И ПРАЗНУВАОЕТП НА ВЕРСКИПТ ПРАЗНИК „40 
МАШЕНИЦИ-ШЕТ’РСЕ“ 

 На 22 март секпја гпдина пснпвните ппщтински ушилищта 
прганизираат кратки екплпщки акции пп ппвпд „ Денпт на 
прплетта 22 март“ а впеднп истипт ден традиципналнп се 
пдбележува и верскипт празник „40 машеници-Шет’рсе“. 
Пвпј рабптен ден пснпвните и средни ппщтински ушилищта 
гп реализираат какп рабптен а не наставен ден. 

Ппис на активнпсти:  Спрпведуваое на разни културни спдржини и активнпсти, 
кратки екплпщки акции вп рамките на пснпвните и средни 
ппщтински ушилищта. 

Стратещки наспки и цели: Преку рабптни спдржини и екплпщки активнпсти на 
ушениците вп ушилищтата се дава знашеое и се пдбележува 
денпт и настаните ппврзани сп негп. 

Целна група: Ушениците пд пснпвните и средни ппщтински ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

10.000,00 денари 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип 

14. ВЕЛИГДЕНСКИ ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ 

Ппис на активнпсти:  Пдделениетп за пбразпвание при Ппщтина Щтип вп 
спрабптка сп пснпвните ушилищта и детските градинки 
прганизира Велигденска рабптилница на кпја ќе се врщи 
избпр на најубавп декприранп велигденскп јајце. Вп 
рамките на пдбележуваоетп на настанпт ќе има и други 
забавни и натпреварувашки спдржини вп кпи ушествп ќе 
земат деца пд предщкплска впзраст, децата пд детските 
градинки и ушениците пд пснпвните ппщтински ушилищта. 
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Стратещки наспки и цели: Шествуваое и пдбележуваое на празникпт. Преку забавни 
игри и спдржини ущте пд најмала впзраст кај децата да се 
ппттикне и развие шувствптп за ппшитуваое на традицијата 
и пбишаите. 

Целна група: Деца дп предщкплска впзраст и ушеници пд пснпвните 
ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

50.000,00 денари 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип 

15. 1 АПРИЛ-АПРИЛИЈАДА-ДЕН НА ЩЕГАТА 

Ппис на активнпсти:  Прганизираое на дефиле и маскенбал за децата пд 
детските градинки и пснпвните ппщтински ушилищта. 

Стратещки наспки и цели: Дружеое и инклузија на децата и пдбележуваое на денпт 
на щегата. 

Целна група: Децата пд детските градинки и пснпвните ппщтински 
ушилищта. 

Предвидена финансиска 
рамка: 

Предвидена вп прпграмата за Спцијална, детска и 
здравствена защтита 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип, сппнзпрства 

16. ПДБЕЛЕЖУВАОЕ НА 22 АПРИЛ – ДЕНПТ НА ПЛАНЕТАТА 
ЗЕМЈА 

Ппис на активнпсти:  Прганизираое на сппртски настан сп децата пд детските 
градинки и ушениците пд пснпвните ппщтински ушилищта 

Стратещки наспки и цели: Ппдигаое на свеста за здрава живптна средина, шуваое на 
планетата земја 

Целна група: Децата пд средните групи пд детските градинки и 
ушениците пд 1-3 пдделение вп пснпвните ппщтински 
ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

Предвидена вп прпграмата за Спцијална, детска и 
здравствена защтита 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип, сппнзпрства 

17. СППРТСКИ ТУРНИР „ЌЕЖП“  ЗА ДЕЦА СП ППСЕБНИ 
ППТРЕБИ  

Ппис на активнпсти:  Пдделениетп за пбразпвание при Ппщтина Щтип 
прганизира медуппщтински сппртски турнир вп кпј 
ушествуваат деца пд Щтип и пкплните ппщтини: Негптинп, 
Кавадарци, Велес и др. 

Стратещки наспки и цели: Инклузија на деца сп ппсебни пптреби пд разни ппщтини и 
нивнп вклушуваое вп сппртските активнпсти и дружеое сп 
деца пд други ппщтини, какп и пстваруваое на 
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медуппщтинска спрабптка  

Целна група: Деца и лица сп ппсебни пптреби   

Предвидена финансиска 
рамка: 

50.000,00 денари 

Извпр: Бучет на П.Щтип и сппнзпрства 

18. СТРАТЕГИЈАТА ЗА МЕДУЕТНИШКАТА ИНТЕГРАЦИЈА И 
МЛАДИНСКП УШЕСТВП  
–АКЦИСКИ ПЛАН  

Ппис на активнпсти:  Пдржуваое на редпвнп Гпдищнп спбрание на Кпмисијата 
за Медуетнишката интеграција и младинскп ушествп и 
тимпвите за ушилищна интеграција пд пснпвните и средни 
ппщтински ушилищта, какп и пплугпдищни спстанпци и 
рабптни средби на Кпмисијата за Медуетнишката 
интеграција и младинскп ушествп сп тимпвите за ушилищна 
интеграција пд пснпвните и средни ппщтински ушилищта. 
Спгледуваое на прпблеми, предизвици, реализирани 
активнпсти и ппстигнати резултати. 

Стратещки наспки и цели: Спздаваое и негуваое на мултикултурна средина и 
ппзитивна атмпсфера вп впспитнп-пбразпвните 
институции, преку прпцес на градеое на знаеое и размена 
на искуства. Детектираое и кпнтинуиранп намалуваое на 
предрасудите за разлишнпстите и зајакнуваое на 
ушилищната и спцијалната клима, ппдеднаквп и меду 
наставниците и меду ушениците. 

Целна група: Пснпвни и средни ппщтински ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

/ 

Извпр: / 

19. НАГРАДИ ЗА НАЈДПБРИТЕ УШЕНИЦИ-ПРВЕНЦИ НА  
ГЕНЕРАЦИЈАТА 

Ппис на активнпсти:  Вп месец јуни на крајпт на ушебната гпдина, Пдделениетп 
за пбразпвание вп спрабптка сп пснпвните и средни 
ппщтински ушилищта прганизира избпр за најдпбрите 
ушеници пд пснпвните и средните ппщтински ушилищта-
ПРВЕНЦИ НА ГЕНЕРАЦИЈА.  Нащите ушеници распплагаат сп 
пптенцијал, кпј сме дплжни какп ппщтествп да гп 
наградуваме и мптивираме да расте. Се пбврзуваме да ги 
наградиме сите пние ушеници, кпи ги закитиле ушилищните 
сталажи сп награди и да им пбезбедиме ппнатампщен 
развпј на нивнипт талент. 
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III АКТИВНПСТИ НА ПДДЕЛЕНИЕТП ЗА ПБРАЗПВАНИЕ ВП ДЕЛПТ НА СРЕДНПТП 
ПБРАЗПВАНИЕ 

Стратещки наспки и цели: Преку пптикнуваое на натпреварувашкипт дух и 
наградуваоетп на најдпбрите ушениците пд ушилищтата, се 
мптивираат и пстанатите ушеници на трудпљубивпст и 
интерес за ппнатампщни успеси и дпстигнуваоа, а вп 
ушилищата се гради рабптна клима и ппзитивни примери за 
идентификација на младите.  

Целна група: Ушеници пд пснпвните и средни ппщтински ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

45.000,00 денари 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип, пснпвни и средни ппщтински 
ушилищта 

20. ППДРЩКА ЗА ПРПНАПДАОЕ И ППВРЗУВАОЕ НА 
ПАРТНЕРСКИ УШИЛИЩТА ПРЕКУ ЕРАЗМУС+ ПРПГРАМИТЕ 
ВП УШИЛИЩНПТП ПБРАЗПВАНИЕ И СРЕДНИТЕ СТРУШНИ 
УШИЛИЩТА 

Ппис на активнпсти:  Пдделниетп за пбразпвание ќе прганизираое пбуки, 
рабптилници и едукативни средби за ппдрщка и ппмпщ вп 
пппплнуваое на апликациите и успещнп аплицираое на 
разни атрактивни прпекти, вп спрабптка сп претставници 
пд Наципналната агенција за еврппски пбразпвни 
прпграми и мпбилнпст, атрактивните ЕРАЗМУС + прпграми 
и пснпвните и средни ппщтински ушилищта.    

Стратещки наспки и цели: Стекнуваое на знаеое и вещтини вп делпт на пппплнуваое 
и успещнп аплицираое за ушествп вп ЕРАЗМУС + прпграми 
и прпекти.  

Целна група: Наставници и ушениците пд пснпвните и средни ппщтински 
ушилищта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

/ 

Извпр: / 

1. ЗАЈАКНУВАОЕ НА ГЛАСПТ НА МЛАДИТЕ ПРЕКУ 
ЗАЦВРСТУВАОЕ НА ППЗИЦИИТЕ ВП СПВЕТ НА МЛАДИ 

Ппис на активнпсти:  Пдделениетп за пбразпвание прганизира прпектни 
активнпсти пд заеднишки интерес сп Спветпт на млади при 
Ппщтина Щтип, кпе е клушнп телп за креираое младински 
пплитики на теритпријата на една ппщтина. Ппдрщката и 
спрабптката сп еднп младинскп телп ќе знаши и 
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унапредуваое на ппзициите на младите вп Ппщтина 
Щтип, сп щтп ќе се пвпзмпжи да се слущне гласпт на секпј 
млад шпвек и истипт да се инкпрпприра вп лпкалните 
прпграми и пплитики. 

Стратещки наспки и цели: Сп активираое, ппдрщка и функципнираое на ваквп телп, 
младите ќе имаат мпжнпст директнп да гп искажат свпетп 
мислеое, свпите ставпви, планпви и замисли за 
прпфесипнален развпј, сп щтп би ппкренале ппзитивна 
иницијатива за прпнапдаоетп на младите пвде вп 
државата за разлика пд трендпт иднината да ја бараат вп 
странствп. 

Целна група: Ушеници пд средните ппщтински ушилищта и млади 

Предвидена финансиска 
рамка: 

/ 

Извпр: / 

2. ППДРЩКА И СПРАБПТКА СП МЛАДИНСКИПТ ЦЕНТАР ВП 
ЩТИП 

Ппис на активнпсти:  Пдделениетп за пбразпвание при Ппщтина Щтип гп 
ппдржува фпрмираоетп на Младинскипт центар вп 
Ппщтина Щтип и спгласнп интереспт на ушениците пд 
средните ушилищта и младите, Пдделниетп за 
пбразпвание вп спрабптка сп Универзитетпт „Гпце 
Делшев“-Щтип ќе прганизира рабптни средби, трибини и 
ќе рабпти на пплетп на навременп инфпрмираое на 
младите вп врска сп мпжнпстите за дпедукација, 
дппбразуваое на ппвеќе пбразпвни нивпа, какп и 
врабптуваое вп атрактивни за нив прпфесии.  

Стратещки наспки и цели: Пп примерпт на развиените западнпеврппски држави, 
Младинскипт центар вп Ппщтина Щтип ќе рабпти какп 
спветпдавнп и услужнп телп,  нп и главен инфпрмативен 
центар на младите вп ппщтината, пспбенп вп ппглед на 
плеснуваоетп на пристаппт за стекнуваое инфпрмации за 
прпграми за развпј, стипендираое, наградуваое, 
едукација, врабптуваое и впппщтп теми пд интерес на 
младите. 

Целна група: Ушеници пд средните ушилищта и млади 

Предвидена финансиска 
рамка: 

Вп првата гпдина (2023), прпектпт предвидува ппдрщка, 
спрабптка и размена на инфпрмации меду Пдделениетп за 
пбразпвание, Универзитетпт „Гпце Делшев“-Щтип и 
Младинскипт центар без финансиска ппдрщка. Спгласнп 
ппстигнатите резултати и реализираните активнпсти 
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ппнатаму, за наредните гпдини ќе биде пдредена и 
финансиската рамка. 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип,  Универзитетпт „Гпце Делшев“-
Щтип, прпекти и медунарпдни фпндпви 

3. АДАПТАЦИЈА НА ДПМ НА МЛАДИ ЗА СЕКПЈДНЕВНП 
КПРИСТЕОЕ ПД СТРАНА НА МЛАДИТЕ ЗА СПЦИЈАЛНИ, 
КУЛТУРНИ И ЗАБАВНИ СПДРЖИНИ 

Ппис на активнпсти:  Пдделениетп за пбразпвание вп спрабптка сп пстанатите 
впспитнп-пбразпвни институции и устанпви, ќе прганизира 
и ппдржува активнпстите сп Дпмпт на млади, кпј 
прераснува вп местп каде децата и младите пд сите 
категприи ќе гп минуваат свпетп време. Вп спрабптка сп 
сите впспитнп-пбразпвни институции и устанпви пд 
ппщтината ќе бидат прганизирани активнпсти за 
изушуваое на странски јазици, математика, инфпрматика, 
музишки и ликпвни активнпсти, ќе дпбиваат спвети пд 
лпгппед и/или дефектплпг, или ќе имаат спцијални 
активнпсти ппсле заврщуваое на шаспвите. 

Стратещки наспки и цели: Правилнп наспшуваое на младите и кприснп трпщеое на 
нивнптп слпбпднп време сп внесуваое на дппплнителни, 
впннаставни спдржини сп кпи ќе ги збпгатуваат свпите 
знаеоа и ќе ги успврщуваат свпите вещтини. 

Целна група: Ушеници пд пснпвните и средни ппщтински ушилищта и 
младите вп градпт 

Предвидена финансиска 
рамка: 

/ 

Извпр: / 

4. ПРПДПЛЖУВАОЕ СП ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КПНЦЕПТПТ 
НА ДУАЛНП ПБРАЗПВАНИЕ ВП СРЕДНИТЕ СТРУШНИ 
УШИЛИЩТА ВП ЩТИП 

Ппис на активнпсти:  Активнпстите се пднесуваат на дисперзираое на 
прганизацијата на спцијалнипт дијалпг на лпкалнп нивп вп 
кпј ушествуваат: директприте на средните струшни 
ушилищта, кппрдинатприте за пракса, струшните активи на 
ушилищтата, претставници на бизнис-заедницата, 
претставници пд Ппщтина Щтип, претставници пд пстанати 
институции щтп се надлежни за пбразпвание и др.  

Стратещки наспки и цели: -Ппдпбруваое на квалитетпт на среднптп струшнп 
пбразпвание; 
-Креираое на квалификуван и струшен кадар кпј ќе 
пдгпвара на пптребите на пазарпт на трудпт, нп и ќе ја 
згплеми врабптливпста на младите; 
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V НАУШНП-СТРУШНИ КПНФЕРЕНЦИИ, СВЕШЕНИ АКАДЕМИИ, ТРИБИНИ  

-Креираое на успещна уписна пплитика за ушебната 
2023/2024 гпдина 
 

Целна група: Ушеници вп средните ппщтински ушилищта, бизнис – 
сектпр, пдгпвпрни лица за пбразпвание вп Ппщтина Щтип 
и Спвет на Ппщтина Щтип  

Предвидена финансиска 
рамка: 

Ушениците пд дуелните паралеки имаат правп на 
стипендија, (дпкплку ги испплнуваат услпвите предвидени 
сп кпнкурспт)  сп месешен изнпс пд 3.500 денари вп 
траеое пд 9 месеци. (изнпспт се пднесува на ушебната 
2022/2023 гпдина) 

Извпр: Министерствп за пбразпвание и наука, Бизнис сектпр 

 
1. 

НАУШНП-СТРУШНА КПНФЕРЕНЦИЈА:  
24 МАЈ „СВ. КИРИЛ И МЕТПДИ“ - ДЕН НА ПРПСВЕТНИТЕ 
РАБПТНИЦИ  

Ппис на активнпсти:  Пп ппвпд 24 мај „ Св.Кирил и Метпди“- денпт на 
прпсветните рабптници,  Пдделениетп за пбразпвание вп 
спрабптка сп Факултетпт за пбразпвни науки при 
Универзитетпт „Гпце Делшев“-Щтип, детските градинки, 
пснпвните и средни  ппщтински ушилищта, какп и 
претставници пд спедните ппщтини  прганизира Наушнп-
струшна кпнференција. Настанпт ќе биде ппделен вп два 
дела: прптпкпларен и рабптен.  

Стратещки наспки и цели: Целта на  Наушнп-струшна кпнференција е презентираое 
на трудпви пд впспитнп-пбразпваната дејнпст, укажуваое 
и пптенцираое на нпвините, спстпјбите, предизвиците и 
перспективите вп впспитаниетп и пбразпваниетп вп 
Р.С.Македпнија какп и размена на искуства на впспитнп-
пбразпвните институции вп ппщтината и вп 
Р.С.Македпнија. 

Целна група: Прпсветни рабптници пд детските градинки, пснпвните и 
средни ушилищта 

Предвидена финансиска рамка: 20.000,00 денари 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип 

2. ТРИБИНА: 5 ПКТПМВРИ –„ ДЕН НА УШИТЕЛПТ“ 

Ппис на активнпсти: Вп рамките на пдбележуваоетп на 5 Пктпмври –Светскипт 
ден на ушителпт, Пдделениетп за пбразпвание вп 
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спрабптка сп Факултетпт за пбразпвни науки при 
Универзитетпт Гпце Делшев –Щтип, прганизира Трибина сп 
актуелни теми пд пбласта на впспитнп-пбразпвната 
дејнпст вп кпја ушествуваат прпфеспри пд  Факултетпт за 
пбразпвни науки при Универзитетпт „Гпце Делшев“-Щтип , 
претставници пд детските градинки, пснпвните и средни 
ппщтински ушилищта. 

Стратещки наспки и цели: На трибината ќе бидат разгледани актуелни пращаоа, 
предизвици нп и мпжнпста за прпщируваое на 
спрабптката меду сите сегменти  вп впспитнп-пбразпвната 
дејнпст вп ппщтината.  

Целна група: Детски градинки, пснпвни и средни ппщтински ушилищта  

Предвидена финансиска рамка: / 

Извпр: / 

3. СВЕШЕНА АКАДЕМИЈА ПП ППВПД 5 ПКТПМВРИ –  
„СВЕТСКИ  ДЕН НА УШИТЕЛПТ“ 

Ппис на активнпсти:  Вп рамките на пдбележуваоетп на 5 Пктпмври –Светскипт 
ден на ушителпт, Пдделениетп за пбразпвание прганизира 
Свешена академија наслпвена какп „ Ден на ушителпт“ на 
кпја ќе бидат врашени награди и признанија на прпсветни 
рабптници кпи имаат ппсебен придпнес вп впспитнп-
пбразпвната дејнпст. 

Стратещки наспки и цели: Сп дпделуваоетп на наградите и признанијата пд страна 
на Пдделениетп за пбразпвание, Ппщтина Щтип цели кпн 
ппдигаое и пптенцираое на свеста за местптп и улпгата на 
ушителпт вп впспитнп-пбразпваната дејнпст, вп 
ппщтественптп живееое и вп фпрмираоетп на зрели и 
стабилни млади лишнпсти кпи ќе ја ппнесат пдгпвпрнпста и 
ппщтественипт развпј вп градпт и државата. 

Целна група: Прпсветни рабптници пд детските градинки, пснпвните и 
средни ушилищта. 

Предвидена финансиска рамка: 40.000 денари 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип 

4. ТРИБИНА: „СП СППДЕЛУВАОЕ НА ИСКУСТВАТА ДП 
ППГПЛЕМА СПРАБПТКА“. 

Ппис на активнпсти: Прганизираое на рабптни средби и трибина за актуелни 
теми, на кпи ќе бидат презентирани разни прпекти, 
предизвици, активнпсти и дпстигнуваоа кпи детските 
градинки пд Ппщтина Щтип какп и детските градинки пд 
спседните ппщтини успеале да ги реализираат вп текпт на 
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гпдината. 

Стратещки наспки и цели: Целта на Трибината и рабптните средби е медусебнптп 
ппврзуваое на градинките вп Ппщтина Щтип и мпжнпста 
за ппврзуваое на градинките пд пкплните ппщтини сп цел 
размена и сппделуваое на инфпрмации, искуства, 
зајакнуваое на медусебната спрабптка, презентираое на 
прпекти, спгледуваое на ппзитивни практики на 
пстанатите градинки и ппщтини. 

Целна група: Детски градинки пд Ппщтина Щтип и детските градинки пд 
другите ппщтини  

Предвидена финансиска рамка: 5.000  денари 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип 

5. ТРИБИНА: НАВРЕМЕНА И ПРАВИЛНА РЕАКЦИЈА НА 
РПДИТЕЛПТ ВП УРГЕНТНА СПСТПЈБА КАЈ ДЕТЕТП 

Ппис на активнпсти: Прганизираое на трибини и рабптни средби сп ушествп на 
медицински струшни лица, врабптени вп детските 
градинки и пснпвните ушилищта (лпгппед, педагпг 
дефектплпг, негпвател, впспитуваш) и рпдители на деца пд 
детските градинки сп интересни и знашајни теми: реакции 
при ургентни спстпјби кај децата (гршеви, запдаое при 
плашеое, напади на излив за бес, хиперактивнп дете и 
какп рпдителпт да ппстапи вп пвие и слишни ситуации. 

Стратещки наспки и цели:  Стекнуваое на пснпвни знаеоа и вещтини за навременп и 
правилнп реагираое на рпдителите при ургентни и 
живптпзагрпзувашки спстпјби кај децата нп и 
преппзнаваое на ппгрещен нашин на ппстапуваое вп 
секпјдневни спстпјби сп децата, какп напади и излив на 
бес, хиперактивнпст, разгаленпст, себишнпст и сл. 

Целна група: Рпдители на деца пд детските градинки  

Предвидена финансиска рамка: / 

Извпр: / 

6. ТРИБИНИ И РАБПТИЛНИЦИ ВП СПРАБПТКА СП 
ПРЕТСТАВНИЦИ ПД ПТСЕКПТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА СВР-
ЩТИП И УШЕНИЦИТЕ ПД ПСНПВНИТЕ И СРЕДНИ 
УШИЛИЩТА  

Ппис на активнпсти: Пдделениетп за пбразпвание вп спрабптка сп Птсекпт за 
Превенција при СВР Щтип и пснпвните и средни ушилищта 
прганизира трибини, едукативни средби и рабптни 
спстанпци на  актуелни теми за ушениците и младите ( 
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VI ПЛАНИРАНИ ПРПЕКТИ И КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИ ЗА НАРЕДНИТЕ ГПДИНИ 
 

 
 

Брпј 08 – 7288/1 
05 декември 2022 гпдина 

Щ т и п 

  
 

Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 
 
 804. 

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

ппјава на булинг, медуврснишкп насилствп, 
злпупптребуваое, уцена и сппделуваое на 
кпмпрпмитирашки спдржини пд мпбилни телефпни, 
щтетнпст вп кпристеое на алкпхплпт и пущеоетп какп 
лпщи навики и згплеменптп кпнсумираое на наркптишни 
средства и др.) 

Стратещки наспки и цели: Превенираое и спрешуваое на наведените ппјави на  
насилнишкп и ппаснп пднесуваое  меду ушениците и 
младите. Превенираое и едукација на младите за 
щтетнпста пд кпристеоетп на наркптишни средства, 
алкпхпл и пущеоетп.  

Целна група: Ушеници пд пснпвните и средни ппщтински ушилищта 

Предвидена финансиска рамка: 40.000 денари 

Извпр: Бучет на Ппщтина Щтип, Птсек за превенција при СВР 
Щтип, ПБСЕ (Прганизација за безбеднпст и спрабптка на 
Еврппа).  

  

ВКУПНА ВРЕДНПСТ НА 
ПРПГРАМАТА: 
ППЩТИНА ЩТИП УШЕСТВУВА СП: 

               1.172.000,00 денари 
               1.031.000,00 денари 

1. НАБАВКА НА НПВИ КПМПЈУТЕРИ/ТАБЛЕТИ ЗА УШЕНИЦИТЕ 

2. УНИФПРМИ ЗА УШЕНИЦИТЕ ВП ПСНПВНПТП 
ПБРАЗПВАНИЕ 

3. ППРЕМУВАОЕ НА УШИЛНИЦИ СП СМАРТ ТАБЛИ 

4. НЕФПРМАЛНА ЕДУКАЦИЈА ЗА МЛАДИ 
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Р Е Щ Е Н И Е 

ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА ЛПКАЛЕН ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ  
НА ППЩТИНА ЩТИП ЗА 2023 ГПДИНА 

 
I 

Се пбјавува Прпграма за лпкален екпнпмски развпј на Ппщтина Щтип за 
2023 гпдина. 
 

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

Брпј 09-7289/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 805. 

Врз пснпва на шлен 22 тпшка 7 и 9 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 
(„Службен гласник на РМ“ брпј 5/02), шлен 15 тпшки 7 и 9 и шлен 21 тпшка 11 пд 
Статутпт на Ппщтина Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14) Спветпт на Ппщтина Щтип на 
седницата пдржана на 05 декември 2022 гпдина, дпнесе 

 

ПРПГРАМА ЗА ЛПКАЛЕН ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ  
ВП ППЩТИНА ЩТИП ЗА 2023 ГПДИНА 

 

Лпкалнипт екпнпмски развпј какп надлежнпст на лпкалната сампуправа 
вп најгплем дел зависи пд навременп планираое вп лпкалната сампуправа, 
преку превземаое на мерки и активнпсти, фпрми и пблици за пвпзмпжуваое 
услпви за пдржлив екпнпмски развпј. 

Мерките на наципналнп нивп не секпгащ се вп мпжнпст прецизнп да ги 
идентификуваат пптребите на ппщтините вп Република Северна Македпнија, и 
за таа цел се изгптвуваат Прпграми за лпкален екпнпмски развпј на гпдищнп 
нивп за секпја ппщтина, базирани врз пснпва на Стратещките ппщтински 
дпкументи сп щтп за секпја превземена активнпст се дпбива на легимитет кпј 
ппзитивнп влијае кпн лпкалнипт екпнпмски развпј на ппщтините, изразенп какп 
алатка за дејствуваое и ппддрщка вп развпјпт на лпкалната екпнпмија и 
пдржливипт развпј. 

Лпкалнипт екпнпмски развпј ги ппддржува физишките лица и правните 
субјекти кпи се претставници пд ппвеке реалишни сектпри, кпи медусебнп 
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спрабптуваат сп цел ппстигнуваое на пдржлив екпнпмски раст, кпј нпси 
екпнпмска кприст и ппдпбруваое на квалитетпт на живпт вп лпкалната 
заедница. 

Прпцеспт на планираое на прпграмата е базиран врз неппсреднп ушествп 
на претставниците пд јавните институции, делпвната заедница и невладинипт 
сектпр кпи преку заднишки наппри ги пвпзмпжуваат претппставка за мпжнп 
дпстигнуваое на заеднишката зацртана визија, кпн спздаваое на услпви за 
градеое на пдржлив лпкален екпнпмски развпј кпј меду другптп гп прпмпвира 
развпјпт на бизнисите кпи пак истпвременп ги пвпзмпжуваат услпвите за 
згплемуваое на врабптуваоетп. 

Прпграмата за рабпта на пдделениетп за лпкален екпнпмски развпј се 
ппдгптвува и усвпјува врз пснпва на надлежпста на лпкалната сампуправа кпја 
прпизлегува пд Закпнпт за лпкална сампуправа (Сл.весник на Р.С. Македпнија 
бр.5 29.01.2002 гпд), статутпт на Ппщтина Щтип (дпнесен на седница пдржана 
на 18 Февруари 2003 пд Страна на Спветпт на Ппщтина Щтип сп брпј 0101-186/1 
пд 18.02.2003), и закпнските пдредби вп Република Северна Македпнија кпи 
пбрабптуваат екпнпмски теми, спгласнп преппраките на Еврппската унија вп дел 
пд прпцеспт на децентрализација и креираое на бучетите на единиците на 
лпкалната сампуправа спгласнп нашелата за транспарентнпст и птшетнпст сп 
усвпјуваое на развпјни плански дпкументи. 

Ппдгптпвката на прпграмата се базира врз претхпднп израбптени 
прпценки и анализи вп заедницата пд пбластите вп кпи лпкалната сампуправа 
има закпнски надлежпсти или е вп фаза на дппплнителнп згплеменп нивп на 
превземаое спгласнп прпцеспт на децентрализација. 

Ппщтина Щтип преку Сектпрпт за јавни служби, пбразпвание и лпкален 
екпнпмски развпј, пднпснп преку Пдделениетп за лпкален екпнпмски развпј, 
спгласнп надлежнпстите и задплженијата, а вп наспка на ппдпбруваое на 
екпнпмската клима и услпвите за лпкален екпнпмски развпј, сппред претхпднп 
усвпените дефинирани стратещки цели и припритети, вп клушните пбласти и 
истите ја претставуваат Прпграмата за лпкален екпнпмски развпј на Ппщтина 
Щтип за 2023 гпдина. 

 
1.ПРИПРИТЕТНИ ПРПЕКТИ ЗА ППЩТИНА ЩТИП   

1.1 ПРПДПЛЖУВАОЕ НА БУЛ. ПАРТИЗАНСКА 
Прпдплжуваое на бул. Партизанска е клушен прпект, затпа щтп ќе гп плесни 
живптпт на граданите вп едни пд најбрпјните населби вп нащата ппщтина. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, Медунарпдни фпндпви; 
Рпк на реализација: 2023-2024 гпдина. 
 
1.2  ИЗГРАДБА НА ПБИКПЛНИЦА ПД БУЛ. ГПЦЕ ДЕЛШЕВ ДП НПВП СЕЛП, ПРЕКУ 

НАС. ПРЕБЕГ. 
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Изградбата на пваа пбикплница ќе гп редуцира сппбраќајпт низ градпт, ќе гп 
намали ризикпт пд унищтуваое на културнптп наследствп и ќе ја згплеми 
безбеднпста на децата и младите кпи транзитираат на ппасните сппбраќајници. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, Медунарпдни фпндпви; 
Рпк на реализација: 2023-2024 гпдина. 
 
1.3 ДИГИТАЛНА ППЩТИНА НА НПВПТП ВРЕМЕ 
Се пбврзуваме да впведеме дигитализација, преку развиваое и примена на 
мпдерни апликативни спфтверски рещенија за ппефикаснп функципнираое на 
ппщтината. Интенција ќе биде вп 2023 гпдина ппщтината да прерасне вп ИТ 
ппщтина дпстапна за сите градани, вп секпе време сп цел пбезбедуваое на 
ефикасни и квалитетни јавни услуги. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип; 
Рпк на реализација: 2023 гпдина. 
 
1.4 ППЛЕМЕНУВАОЕ НА ПЕЩАШКА ПАТЕКА 
Паралелнп сп пещашката патека, ќе се изврщи нејзинп пплеменуваое сп 
сппртски спдржини, детски игралищта и урбана ппрема. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип; 
Рпк на реализација: 2023 гпдина. 
 
1.5 ППСТАВУВАОЕ НА МПНТАЖНИ КАТНИ ГАРАЖИ  
Граданите на Ппщтина Щтип ппзади Дпмпт на културата и кај ппстпешкипт 
паркинг прпстпр на лпкации кај „Нама“,„Здравен дпм“ и „Прпмаја“ ќе дпбијат 
дппплнителен брпј на паркинг места вп централнптп градскп ппдрашје, сп кпи ќе 
се плесни секпјдневнипт нашин на живпт. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип; 
Рпк на реализација: 2023-2025 гпдина. 
 
1.6 ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВП НАС. ПРЕБЕГ 
Населбата Пребег е една единствена населба вп кпја нема градинка вп Ппщтина 
Щтип. За таа цел сп планиранипт капацитет е предвиден ппфат на брпј на 60 
деца, сп щтп ќе се ппмпгне на мнпгу рпдители да пбезбедат здрав психп-
физишки раст и развпј на нивните деца и нивнп згрижуваое вп рабптнп време. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, вп спрабптка сп Министерствп 
за труд и спцијална пплитика; 
Рпк на реализација: 2023-2024 гпдина. 
 
1.7 ДЕТСКИ ЦЕНТАР СП ПЛПЩТАД, КАФУЛИОА, ДЕТСКИ ИГРАЛИЩТА, 
СППРТСКИ ИГРАЛИЩТА 
Детски центар кпј ќе изпбилува сп спдржини наменети за децата и рпдителите. 
Пвпј центар е предвиден да биде на фреквентната пещашка патека. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, бизнис сектпр; 
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Рпк на реализација: 2023-2024 гпдина. 
 
1.8 УРЕДУВАОЕ НА ПАРК СП СППРТСКИ СПДРЖИНИ И ФПНТАНА ВП НАС. БАБИ 
Вп најгплемата и најбрзп растешка населба вп градпт, има пптреба пд 
ппдпбруваое на услпвите вп ппстпешкипт парк и унапредуваое на детските 
игралищта сп дппплнителни спдржини. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип; 
Рпк на реализација: 2023 гпдина. 
 

2. ЕКПНПМИЈА  
2.1 ИНВЕСТИЦИСКП МАПИРАОЕ И ПРПМПЦИЈА НА ППЩТИНА ЩТИП 
 
Деталнп мапираое на лпкации за дпмащни и странски инвестиции, индустриски 
зпни и изгптвуваое на стратегија и ппщтински електрпнски впдиш за 
инвеститприте вп нащата ппщтина. Пвпј прпект ќе пвпзмпжи привлекуваое на 
нпви дпмащни и странски инвестиции, кпи ќе креираат нпви рабптни места и ќе 
придпнесат за ппдпбруваое на живптнипт стандард на нащите градани, сп цел 
претставуваое на ппщтината какп најатрактивнп местп за инвестираое вп 
целипт регипн.  
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип; 
Рпк на реализација: 2023 гпдина. 
 
2.2 ПРПЩИРУВАОЕ НА БИЗНИСПТ ВП ППМАЛИТЕ ППЩТИНИ  
 
За да има ппгплем избпр на рабптни места, ќе им ппнудиме на кпмпаниите 
прпстприи за сместуваое на нивните канцеларии пп ппвплни цени, при щтп ќе 
се намали брпјпт на кпмпании вп гплемите градпви и ќе се наспшат кпн нащипт 
град, сп щтп ќе се пбезбеди на младите жители да имаат мпжнпст за 
врабптуваое. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип; 
Рпк на реализација: 2023 гпдина. 
 
2.3 МПТИВИРАОЕ НА ЛИЦА И КПМПАНИИ, ЗА РАЗВПЈ НА ТУРИЗМПТ И 
УГПСТИТЕЛСТВПТП ВП НПВП СЕЛП 
Услпви за сите кпи ќе ппкажат интерес и ќе рабптат за екпнпмскп јакнеое на 
Щтип, преку искпристуваое на културнптп наследствп вп нащипт град. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип; 
Рпк на реализација: 2023-2024 гпдина. 
 
2.4 МПТИВИРАОЕ НА КПМПАНИИ, ЗА РАЗВПЈ НА УГПСТИТЕЛСТВПТП НА КЕЈ НА 
Р.БРЕГАЛНИЦА 
Искпристуваое на решната клима, за спздаваое угпстителски пбјекти  и 
креираое на бизниси,ппмпгнеме на лица сп креативен пптенцијал да гп 
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развијат бизниспт, а вп истп време да гп унапредат изгледпт ппкрај кејпт на 
реката. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип и Бизнис сектпр; 
Рпк на реализација: 2023-2024 гпдина. 
 

3. ДИГИТАЛНА ППЩТИНА 
3.1  OPEN DATA SYSTEM  
 
Впведуваое на унифициран електрпнски систем за управуваое и следеое на 
дпкументи пд страна на надлежните и странките (граданите), кпј ќе пвпзмпжи 
пптранспарентен пристап на следеое на секпј дпкумент кпј влегува вп 
ппщтинската архива и секпј граданин ќе има увид кпј дпкумент, дп кпја фаза и 
кај кпј врабптен се напда. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип; 
Рпк на реализација: 2023 гпдина. 
 

4. ИНФРАСТРУКТУРА  
4.1 ИЗГРАДБА НА ПАТИЩТА ДП РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ 
Ќе пбезбедиме пплесен пристап дп руралните средини и преку изградбата на 
пвие патищта, ќе направиме селата да дпбијат вп интензитет пп ппсетенпста пд 
страна на щтипјани: 
• Дп селптп Љубптен преку нас. Деснаци; 
• Пд Нпвакпва шещма, дп селп Дплани; 
• Пд Пиперпвп, дп селп Гарван; 
• Пд селп Шифлик, преку селата Дплани и Липпв дпл дп Суитлак ; 
• Прпдплжуваое на патпт дп селп Ппшивалп; 
• Крак дп селп Кпщевп; 
• Крак дп селп Калапетрпвци; 
• Пд селп Сувп Грлп, дп селп Степанци; 
• Пд Селп Гпрашинп, дп селп Танатарци; 
• Пд селп Сущевп, дп селп Дпбрпщани ; 
• Пд селп Спфилари, дп селп Пенущ ; 
• Дп селп Пухше 
• Улица вп селп Сущевп (тамппн - асфалт) 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, вп спрабптка сп централната 
власт; 
Рпк на реализација: 2025 гпдина. 
 
4.2 БАОА КЕЖПВИЦА 
Ќе ја рекпнструираме нащата баоа и ќе пвпзмпжиме секпј ппсетител вп нащата 
Кежпвица да има пријатнп искуствп, следејќи ги традициите на ппстарите 
генерации, а дп неа ќе биде изграден пгрпмен парк за пдмпр и рекреација. 
Нашин на финансираое: Централна власт, Бучет на Ппщтина Щтип; 
Рпк на реализација: 2023 гпдина. 
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4.3 ДЕТСКИ ИГРАЛИЩТА ЗА СИТЕ ДЕЦА 
Лпкална сампуправа ќе пбезбеди инклузивни игралищта сп кпи ќе влијае на 
ппзитивен психпфизишки раст и развпј на децата. 
Пбезбедуваое на  детски  игралищта  вп населбите каде има прпстпрнп плански 
услпви. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, Медунарпдни фпндпви; 
Рпк на реализација: 2024 гпдина. 
 
4.4 РЕКПНСТРУКЦИЈА НА МПСТ ЕМИР ЌУШУК НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА  
Изградба на мпст на река Брегалница. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, медунарпдни дпнатпри; 
Рпк на реализација: 2023-2024 гпдина.  
 
4.5 САНАЦИЈА И ПРПЩИРУВАОЕ НА МПСТ КАЈ ГИМНАЗИЈА „СЛАВШП 
СТПЈМЕНСКИ“ ЩТИП 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, медунарпдни дпнатпри; 
Рпк на реализација: 2023-2024 гпдина.  
 

5. КЛИМАТСКИ ПРПМЕНИ И ЖИВПТНА СРЕДИНА 

5.1 ПРЕШИСТИТЕЛНА СТАНИЦА, СП КПЛЕКТПРСКИ СИСТЕМ ЗА ПТПАДНИ ВПДИ 
Ппщтина Щтип ќе лпбира за изградба на прешистителна станица, сп кплектпрски 
систем пп тешениетп на река Брегалница, ппшнувајќи пд населбата Стар 
Карпрман, ппкрај Шардаклија, Балканска, Македпнка, низ градпт Щтип и ќе 
заврщи кај Калимерпвп. 
Нашин на финансираое: Медунарпдни фпндпви; 
Рпк на реализација: 2025 гпдина. 
 
5.2 ВПСППСТАВУВАОЕ СИСТЕМ ПД МЕРНИ СТАНИЦИ ЗА МЕРЕОЕ КВАЛИТЕТ НА 
ВПЗДУХ И ЈАВНП ПРИКАЖУВАОЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ ВП РЕАЛНП ВРЕМЕ 
Граданите заслужуваат да ја знаат мпменталната спстпјба на впздухпт кпј гп 
вдищуваат и затпа вп нащата прпграма предвидуваме мерни станици, преку кпи 
секпј ќе има увид вп кплишината на ПМ шестишките на ппределени места вп 
градпт. 
Нашин на финансираое: Бучет на ппщтина Щтип, медунарпдни фпндпви; 
Рпк на реализација: 2024 гпдина. 
 
5.3 КРЕИРАОЕ НА CCTV СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕОЕ НА СППБРАЌАЈПТ НА 
НАЈКРИТИШНИТЕ МЕСТА ВП ГРАДПТ (БУЛЕВАРИ, КРСТПСНИЦИ, ВЛЕЗ ВП 
УШИЛИЩТА) 
Системите за следеое на сппбраќајпт се нпрмална рабпта вп Еврппските земји. 
Следејќи гп тпј шекпр сп времетп, се предвидува истите да ги имплементираме и 
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вп нащипт град, сп щтп ќе гп ппдпбриме квалитетпт на живпти безбеднпста на 
граданите. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, Медунарпдни фпндпви; 
Рпк на реализација: 2024 гпдина. 
 
5.4 ППСТАВУВАОЕ НА ППДЗЕМНИ КПНТЕЈНЕРИ КАЈ ГПЛЕМИТЕ МАРКЕТИ 
Изведба на ппдземни кпнтејнери на најфреквентните лпкации какп щтп се 
гплемите маркети сп вплуминпзен птпад сп щтп вп истп време би се избегналп 
препплнуваоетп на кпнтејнерите вп градските фрекфентни населби сп гплема 
кпнцентрација на население. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип; 
Рпк на реализација: 2023 гпдина.  
 
5.5 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЛИНИЈА 2 
Изградбата на главна впдпвпдна линија “Линија 2” сп резервпар  “ Мерите” вп 
Ппщтина Щтип е прпект кпј е пд клушнп знашеое за граданите и индустриските 
капацитети вп нащипт град и сп истипт ќе се пвпзмпжи стабилнп 
впдпнабдуваое вп критишните места. 
Нашин на финансираое: Вп спрабптка сп централната власт; 
Рпк на реализација: 2023 гпдина. 
 
5.6 ППСТАВУВАОЕ НА ФПТПВПЛТАИШНИ ПАНЕЛИ ВП СИТЕ ЈАВНИ 
ИНСТИТУЦИИ 
Преку вградуваое на фптпвплтаишни панели за прпизвпдствп на електришна 
енергија пд спнце, сп пбем 200 kW, сместени на крпвна кпнструкција на јавните 
институции кпи ке ги намалат трпщпците за електришна енергија. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, медунарпдни дпнатпри; 
Рпк на реализација: 2023-2024 гпдина.  
 
5.7 ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА УРБАНА ППРЕМА 
На фреквентни лпкации ќе се ппстави енергетски ефикасна урбана ппрема сп 
спларни панели, за пплнеое на електришни велпсипеди и трптинети, мпбилни 
телефпни, таблети и лаптппи. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип; 
Рпк на реализација: 2024 гпдина. 
 

6. КУЛТУРА 
6.1 АДАПТИРАОЕ НА ПРПСТПР ВП НАС. СЕОАК ЗА ПДРЖУВАОЕ НА КУЛТУРНИ 
НАСТАНИ 
Вп наслебата Сеоак е планиранп да се уреди прпстпр за дисперзиранп следеое 
на културните настани сп цел секпј граданин ќе мпже да прпследи спдржини кпи 
се вп негпвата сфера на интерес. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип; 
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Рпк на реализација: 2023-2024 гпдина. 
 
6.2 МАКФЕСТ СП ЕВРППСКИ ИЗГЛЕД И ЗАСЛУЖЕНП ВНИМАНИЕ ПД 
ППЩИРПКАТА ЈАВНПСТ 
Пдржуваоетп на Макфест какп културна манифестација пп кпја е преппзнатлив 
Щтип, задржуваое на старите и впсппставуваое на нпви кпнтакти, сп кпи ќе му 
дадеме еврппски изглед и мегунарпдна прпмпција.  
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип; Ппддрщка пд Министерствп за 
Култура.   
Рпк на реализација: 2023 гпдина. 
 
6.3 ППСТАВУВАОЕ НА ТАБЛИ СП ИСТПРИСКИ ФАКТИ НА СЕКПЈ ППЗНАШАЕН 
ПБЈЕКТ ИЛИ ЛПКАЛИТЕТ ВП ППЩТИНАТА 
Прпмпција на туризмпт, и акцентираое на важнпста на истприските лпкалитети 
укажува на  пптребата да истприските и знашајни лпкации вп нащата ппщтина да 
бидат пбележани сп табли, на кпи ќе има инфпрмации за нивнптп знашеое. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип; 
Рпк на реализација: 2023-2024 гпдина. Вп кпнтинуитет. 
 
6.4 ПАСТРАМАЛИЈАДА 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, Бизнис сектпр; 
Рпк на реализација: секпја гпдина гпдина. 
Предвиден бучет: 3.000.000, денари 
 
6.5 НПВПГПДИЩЕН БАЗАР  
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, Бизнис сектпр; 
Рпк на реализација: секпја гпдина гпдина. 
Предвиден бучет: 600.000, денари  
 
6.6 РЕКПНСТРУКЦИЈА НА ДВПРНАТА ППВРЩИНА НА ДПМ НА МЛАДИ ЩТИП 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, медунарпдни дпнатпри; 
Рпк на реализација: 2023 гпдина.  
 

7. СППРТ 

7.1 ПРПДПЛЖУВАОЕ НА ВЕЛПСИПЕДСКАТА ПАТЕКА ППКРАЈ Р. БРЕГАЛНИЦА 
ДП КАРАПРМАН И ШАРДАКЛИЈА 
Унапредуваое на ппстпешката патека вп фпрма на пещашкп/велпсипедска/ 
адреналински сппртпви и нејзинп прпдплжуваое дп Карапрман и Шардаклија. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, Медунарпдни фпндпви; 
Рпк на реализација: 2023-2024 гпдина.  
 
7.2 ППСТАВУВАОЕ НА ВЕЩТАШКА КАРПА ППКРАЈ Р. БРЕГАЛНИЦА 
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За унапредуваое на мптприката и правилнипт развпј, ќе се пбезбедат услпви за 
изградба на вещташка карпа ппкрај р. Брегалница, кпја ќе мпже да се кпристи за 
сппртски и рекреативни цели. Така Щтип ќе се најде на картата на ппщтини кпи 
ппседуваат ваква карпа и ќе пвпзмпжи прганизација на натпревари вп нащипт 
град. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, Медунарпдни фпндпви; 
Рпк на реализација: 2023-2024 гпдина. 
 
7.3 ИГРАЛИЩТЕ ЗА ПДБПЈКА НА ПЕСПК 
Пппуларизација на пвпј летен сппрт и ќе им пбезбедиме местп на младите каде 
ќе мпжат да сппртуваат и да прганизираат турнири. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, вп спрабптка сп централната 
власт; 
Рпк на реализација: 2023-2024 гпдина. 
 
7.4 ИЗГРАДБА НА СКЕЈТ ПАРК 
За урбан Щтип предвиденп е скејт парк ппкрај р. Брегалница, каде младите ќе 
имаат мпжнпст да уживаат вп скејтаоетп, да прганизираат натпревари и да се 
рекреираат вп текпт на целата гпдина. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, Медунарпдни фпндпви; 
Рпк на реализација: 2023-2024 гпдина. 
 
7.5 ИЗГРАДБА НА АДРЕНАЛИНСКИ ПАРК 
Изградба на адреналински парк какп една рекреативна спдржина наменаета за 
љубителите на адреналински сппртпви и забава, а неппхпдна за 
запкружуваоетп на една урбана средина. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, Медунарпдни фпндпви; 
Рпк на реализација: 2023 гпдина. 
 
7.6 ИЗГРАДБА НА НПВА ПИНГ-ППНГ САЛА  
Изградба на сала за пинг-ппнг вп населба 8ми Нпември сп јавнп приватнп 
партнерствп. 
Нашин на финансираое: Бизнис сектпр; Бучет на Ппщтина Щтип, 
Рпк на реализација: 2023-2025 гпдина. 
 
7.7 ЛПКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЛПН САЛА  
Рекреативните сппртпви ќе се ппддржат преку изградба на балпн сала, кпја ќе 
биде дпстапна за сите уживатели на сппртпт. 
Нашин на финансираое: Бизнис сектпр; Бучет на Ппщтина Щтип, 
Рпк на реализација: 2025 гпдина. 
 
7.8 ИЗГРАДБА НА СППРТСКИ ИГРАЛИЩТА  
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Прпдплжуваое на прпектни активнпсти вп сите населби кпи не беа ппфатени 
каде щтп е пптребнп, ќе бидат изградени или рекпнструирани ппстпешките 
сппртски или мултифункципнални игралищта, за секпј граданин да  има  еднакви 
мпжнпсти при практикуваое на сппртските активнпсти и да се пбезбедат услпви 
за прганизација на маалски турнири. 
Нашин на финансираое: Бучет на Ппщтина Щтип, вп спрабптка сп централната 
власт; 
Рпк на реализација: 2023-2025 гпдина. 
 

8. ППДДРЩКА НА ГРАДАНСКИ ПРГАНИЗАЦИИ 

8.1 Планирана прпграмска активнпст: Финансиска ппддрщка на здруженија на 
грагани и фпндации 

- Пбјавуваое на јавен ппвик за прибираое на предлпг прпекти пд здруженија на 
грагани и фпндации пд Ппщтина Щтип; 

- Спрабптка сп здруженија и фпндации на лпкалнп и наципналнп нивп и 
спрпведуваое на заеднишки активнпсти: (прпмптивни кампаои, ппдгптпвка на 
стратещки дпкументи, акципни планпви и нивна имплементација, ушествп вп 
прпектни активнпсти. 
Извпри на финснсираое: Бучет на Ппщтина Щтип за 2023 гпдина.    
Предвиден бучет: 1.500.000, денари  
 

9. РАЗНП  

9.1 ППДДРЩКА ЗА РЕКПНСТРУКЦИЈА НА ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА, ТВРДИНАТА 
ИСАР, СААТ КУЛАТА И ДР. 
Вп спрабптка сп Музејпт и Управата за защтита на културнптп наследствп, е 
предвиденп унапредуваое на изгледпт и спстпјбата на културнптп наследствп 
вп Щтип. 
Нашин на финансираое: Вп спрабптка сп централната власт; 
Рпк на реализација: 2025 гпдина. 
 
9.2 ВПВЕДУВАОЕ ЈАВЕН ПРЕВПЗ ЗА ПЕРИФЕРНИТЕ НАСЕЛБИ 
Ппщтината ќе пбезбеди услпви секпј жител да има еднакпв пристап дп јавните 
институции и пбјекти, преку дпстапен јавен превпз пд периферните населби. 
Нашин на финансираое: Бучет на ппщтина; 
Рпк на реализација: 2023 гпдина.  
 
9.3 УРЕДУВАОЕ НА НПВПСЕЛСКИ КУЌИ ВП СППСТВЕНПСТ НА ППЩТИНА ЩТИП 
Куќите вп Нпвп Селп да дпбијат изглед какпв щтп пд секпгащ заслужуваат сп 
задржуваое на свпјпт автентишен изглед сп щтп би претставувале и какп дел пд 
туристишката ппнуда на Щтип и Нпвп селп. 
Нашин на финансираое: Медунарпдни фпндпви; 
Рпк на реализација: 2025 гпдина. 
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Брпј 08 – 7289/1 
5 декември 2021 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 806. 

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

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА АКТИВНПСТИТЕ НА  

ППЩТИНА ЩТИП ПД ПБЛАСТА НА СППРТПТ ЗА 2023 ГПДИНА 
 
I 

Се пбјавува Прпграма за активнпстите на Ппщтина Щтип пд пбласта на 
сппртпт за 2023 гпдина. 

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

Брпј 09-7290/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 807. 

Врз пснпва на шлен 22-а став 2 пд Закпн за сппртпт („Службен весник на 
РМ“ брпј 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 
177/14, 72/15, 153/15, 06/16, 55/16, 61/16, 106/16, и 190/16 и „Службен весник 
на РМ“  брпј 98/19 и 244/19), шлен 22 тпшка 6 и 13 пд Закпнпт за лпкална 
сампуправа („Службен весник на РМ” брпј 05/02) и шлен 21 став 1 тпшка 11 пд 
Статутпт на Ппщтина Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип” брпј 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спветпт на Ппщтина Щтип на 
седницата пдржана на 05 декември 2022 гпдина, дпнесе 
 

П Р П Г Р А М А 
ЗА АКТИВНПСТИТЕ НА ППЩТИНА ЩТИП ПД ПБЛАСТА 

НА СППРТПТ ЗА 2023 ГПДИНА 



07 декември 2022  Број 18 Стр. 1377 

 

 
Цели 

Пснпвни цели на пваа Прпграма се: 

 Пдржуваое и кпристеое на сппртските пбјекти вп кпи се пстваруваат пптребите 
пд пбласта на сппртпт шии прганизатпр е Oпщтина Щтип; 

 ушествп вп спрпведуваое на медуппщтински ушилищни сппртски натпревари; 

 финансираое на активнпсти на сппртски прганизации кпи  ги  пснпвала  
ппщтината и прпграми на други прганизации кпи ги задпвплуваат пптребите на 
граданите пд  пбласта  на  сппртпт вп ппщтината;  

 прганизираое и спрпведуваое сппртски натпревари и настани пд знашеое за 
ппщтината;  

 пбезбедуваое на услпви за рабпта на сппртски прганизации и струшни 
прганизации пд пбласта на сппртпт вп ппщтината; 

 пбезбедуваое финансиски средства за финансираое на прпграми и прпекти вп 
пбласта на  сппртпт; 

 награди и признанија вп пбласта на сппртпт; 

 развпј и ппддрщка на прпграмите за сппрт и рекреација на лица сп ппсебни 
пптреби,  какп и за лица сп инвалидитет; 

 прпмпвираое на Oпщтина Щтип да биде дпмаќин на пдделни сппртски 
манифестации пд највиспк ранг и ппддржуваое на иницијативите щтп се 
преземаат вп тпј план. 

Активнпсти планирани за реализираое вп Прпграмата за сппрт 2023 
гпдина. 

Ппщтина Щтип планира да ја реализира и спрпведе прпграмата за сппрт 
за 2023 гпдина спставена пд разлишни сппртски спдржини и активнпсти пд 
пбласта на: 

1. Развпј на маспвнипт сппрт и рекреативни активнпсти на граданите 
2. Прганизираое на сппртски приредби и манифестации 
3. Ппддржуваое на систем на натпревари на ппщтинскп нивп 
4. Утврдуваое на мрежата и пбнпвуваое на сппртските пбјекти 
5. Други сппртски прпграми, спдржини и активнпсти утврдени сп надлежнпстите 

на единиците за лпкална сампуправа 
         

Гпренаведените активнпсти пд пваа прпграма се пднесуват за мащките и 
женските сппртски клубпви и здруженија на теритприја на ппщтина Щтип. 
 За реализација на сите прпекти кпи ќе се спдржат вп гпренаведените 
тпшки ќе се израбптуваат ппсебни предлпг - прпграми, спдржини и активнпсти, 
сп детална финансиска кпнструкција за истите и какп такви ќе бидат 
предлпжени дп Спветпт на Ппщтина Щтип.  
 

1.Развпј на маспвнипт сппрт и рекреативни активнпсти на граданите 
 За развпјпт на маспвнипт сппрт и рекреативните активнпсти на граданите, 

за реализација се планирани следниве спдржини и активнпсти: 
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1. Ппщтина Щтип ќе партиципира вп надпместуваое на прпграмски спдржини и 
услпви за тренинг и натпревари на клубпви кпи пстваруваат сппртски успеси вп 
системпт на натпревари и имаат дплгпгпдищна традиција и гплем ппфат на 
млади сппртисти пд сите впзрасни категприи. 

2. Ппщтина Щтип ќе партиципира вп надпместуваое на трпщпците на клубпвите  
кпи какп прпграмска ппределба имаат дефиниранп активнпсти сп млади и 
впзрасни категприи, пбезбедувајќи им припритет вп кпристеое на пбјектите за 
сппрт и инвестираое вп нивните прпграмски спдржини (Развпј на младинскипт 
сппрт); 

3. Ппщтина Щтип ќе  ги ппддржи сите активнпсти и прпграмски спдржини пд 
(Ушилищен сппрт, систем на натпревари на пснпвни и средни ушилищта вп 
ппщтински, зпнски, медузпнски, регипнални и републишки натпревари); 

4. Ппддрщка на сппртскп рекреативни активнпсти на граданите „Сппрт за сите“ 
каде се ппфатени сите впзрасни категприи  
 
2.Прганизираое на сппртски приредби и манифестации 

 Вп категпријата на прганизираое на сппртски приредби и манифестации 
се планирани следниве активнпсти и спдржини за реализација: 

1. Избпр на сппртист на Ппщтина Щтип; 
2. Ппддрщка и инвестираое вп сппртски турнири; 
3. Дпделуваое на награди и признанија на сппртисти и клубпви за разни сппртски 

дпстигнуваоа вп сите сппртски дејнпсти притпа афирмирајќи ја и претставувајќи 
ја Ппщтината на државнп и наципналнп нивп; 

4. Мемпријални турнири 
 
Табела брпј: 1 

  СППРТСКП-РЕКРЕАТИВНИ ПРПГРАМИ И МАНИФЕСТАЦИИ 
КПИ СЕ ФИНАНСИРАНИ ПД СТРАНА ППЩТИНА ЩТИП   

Назив на прпграмата Перипд на 
реализација 

Клубпви, здруженија 
 на градани и ппединци 

1.  Традиципнални 
манифестации 

Вп текпт на 
целата гпдина 

Ппддржани пд Ппщтина Щтип 
 и наципналните сппртски 
федерации 

2.  Државни првенства Вп текпт на 
целата гпдина 

Државни сппртски федерации 

3.  Балкански првенства 
 

Вп текпт на 
целата гпдина 

Државни сппртски федерации 

4.  Еврппски првенства  
 

Вп текпт на 
целата гпдина 

Државни сппртски федерации 

5.  Медунарпдни турнири Вп текпт на 
целата гпдина 

Државни сппртски федерации 

6.  Светски куппви  Државни сппртски федерации 
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7.  Избпр на сппртист на 
гпдината 

Јануари Ппщтина Щтип 
 
 

8.  Награди за најдпбрите 
сппртисти и сппртски 
рабптници 

Јануари Ппщтина Щтип 

9.  Мемпријални турнири Вп текпт на 
целата гпдина 

Ппщтина Щтип 
Прганизатпри 

 
3.Ппддржуваое на систем на натпревари на ппщтинскп нивп и 

Ппддржуваое на ппщтинските спјузи 
 
 Вп категпријата на ппддржуваое на ппщтинските спјузи и систем на 
натпревари на ппщтинскп нивп за реализација се планирани следните 
активнпсти: 

Ппддрщка и инвестираое вп прпграми, спдржини и активнпсти на 
Ппщтинските спјузи. 

Ппщтинските спјузи ќе аплицираат дп Кпмисијата за сппрт и Спветпт на 
Ппщтина Щтип сп ппсебна прпграма и активнпсти за реализација на истите. 

 
4.Утврдуваое на мрежата и пбнпвуваое на сппртските пбјекти 
Вп категпријата на утврдуваое на мрежите и пбнпвуваое на сппртските 

сали се предвидени следните активнпсти : 
Изградба, пбнпвуваое и рекпнструкција на сппртските пбјекти вп 

ппщтината. 
 Пбезбедуваое финансиски средства за пптрпщената електришна енергија 
на Ппщтинските фудбалски стадипни. 
            

5.Други сппртски прпграми, спдржини и активнпсти утврдени сп 
надлежнпстите на единиците за лпкална сампуправа 
 Ппщтина Щтип ќе ппддржи и други  сппртски манифестации за 
пстваруваое на целите на Прпграмата преку следните  активнпсти: 

- Ппшеснп ппкрпвителствп на ппщтина Щтип; 
- Дпделуваое награди, пригпдни ппдарпци и слишнп; 
- Ушествп на претставниците на Ппщтина Щтип на прптпкпларни и 

прпмптивни средби, прганизирани пп ппвпд пдржуваоетп на сппртските 
манифестации. 

- Фпрмите на активнпсти за ппддрщка и ппмпщ на сппртските 
манифестации, ќе се реализираат пд страна на Ппщтина Щтип и тпа пп 
бараое на прганизатпрпт на манифестацијата, успгласен сп целите на 
пваа Прпграма и распплпживите мпжнпсти на Ппщтина Щтип. 

 Ппщтината на младите ќе им ппмага преку: 
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- прганизираое трибини, фпруми, дебати и сл. на теми щтп се пд нивен 
интерес, 

- прганизираое кампаои за пптенцираое на здравипт нашин на живпт;  
- прганизираое анкети за да се утврди нивнипт интерес и да се наспшат  

сферите на делуваое на ппщтината 
 
 Ф И Н А Н С И Р А О Е 

Активнпстите на Ппщтина Щтип пд пбласта на сппртпт, утврдени сп пваа 
прпграма ќе се финансираат пд средствата на Бучетпт на Ппщтина Щтип за 2023 
гпдина. 

 При реализација на Прпграмата, Ппщтина Щтип ќе ги ппддржува 
прганизатприте на сппртските манифестации при спрпведуваоетп на нивните 
активнпсти за пбезбедуваое финансиски средства и друга ппмпщ пд: 

- Бучетпт на Република Северна Македпнија за 2023 гпдина (преку 
надлежните министерства, Агенција за млади и сппрт и сппртските 
федерации на РМ); 

- Тргпвски друщтва, јавни претпријатија, фпндации и други правни и 
физишки лица; 

- Заинтересираните партнери за медусебна спрабптка вп земјата и 
странствп; 

- Други извпри. 
 
I. Расппредуваое на бучетските средства 
Средствата пд Бучетпт на Ппщтина Щтип за 2023 гпдина, вп изнпс пд 
15.100.000,00 денари, се расппредуваат какп ушествп на Ппщтина Щтип за 
ппттикнуваое, ппдржуваое и ппмагаое за следните активнпсти пд пбласта на 
сппртпт: 
 
Табела брпј: 2 
 

Р. бр. Активнпсти Расппредени средства 

1. Ппддрщка на сппртски екипи и сппртски спјузи    13.450.000,00 денари 

2. Ппддрщка на Спјуз на ушилищен сппрт пп 
прпграма 

   250.000,00 денари 

3. Награди       150.000,00 денари 

4. Електришна енергија за Ппщтинските 
фудбалски стадипни 

1.250.000,00 денари 

 ВКУПНП: 15.100.000,00 денари 

 
II. Средствата  предвидени ппд тпшка 1 ќе бидат расппредени спгласнп 

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

Средствата предвидени ппд тпшка 2 пд табела 2, ќе бидат расппредени 
врз пснпва на прпграма на Спјузпт на ушилищен сппрт за активнпсти и 
манифестации на ушениците пд пснпвнптп и среднптп пбразпвание (турнири вп 
кпщарка, пдбпјка, фудбал, нпќна трка и сл.). 

Вп рамки на ушилищнипт сппрт да се издвпјат средства сп ппсебна намена 
за ппттикнуваое на фпрмираое и функципнираое на женски сппртски екипи, 
ппсебнп вп пние сппртпви каде щтп девпјшиоата се ппмалку застапени. 

Средствата предвидени ппд тпшка 3 пд табела 2, ќе бидат дпделени сп 
ппднесенп бараое пд сппртските клубпви и ппединци за млади и надежни 
сппртисти пд Ппщтина Щтип. 

Средствата предвидени пп тпшка 4 пд табела 2, ќе бидат исплаќани пп 
дпбиените фактури за пптрпщената електришна енергија на Ппщтинските 
фудбалски стадипни.  
 
 

Брпј 08 – 7290/1 
5 декември 2021 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

  
 

808. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА ГПДИЩНА ПРПГРАМА ЗА 

РАБПТА НА ППЩТИНСКА УСТАНПВА ЗА КУЛТУРА ,,ДПМ НА МЛАДИ”–ЩТИП ЗА 
2023 ГПДИНА СП ФИНАНСИСКИ ПЛАНПВИ,  

СМЕТКА 903, 603 И 787 ЗА 2023 ГПДИНА 
 
I 

Се пбјавува Пдлука за дпнесуваое на Гпдищна прпграма за рабпта на 
ппщтинска устанпва за култура ,,Дпм на Млади” – Щтип за 2023 гпдина сп 
финансиски планпви, сметка 903, 603 и 787 за 2023 гпдина.  
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Щтип“. 
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Брпј 09-7291/2 

 06 декември 2022 гпдина 
 

Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

  
 

809. 
Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 став 1 тпшка 11 пд Статутпт на Ппщтина 

Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата пдржана 
на 05 декември 2021 гпдина, дпнесе  
 

П Д Л У К А 
ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА ГПДИЩНА ПРПГРАМА ЗА 

РАБПТА НА ППЩТИНСКА УСТАНПВА ЗА КУЛТУРА 
„ДПМ НА МЛАДИ“-ЩТИП ЗА 2023 ГПДИНА СП ФИНАНСИСКИ  

ПЛАНПВИ, СМЕТКА 903, 603 и 787 ЗА 2023 ГПДИНА 
 

Шлен 1 
 Се дпнесува Гпдищна прпграма за рабпта на Ппщтинска устанпва за 
култура „Дпм на млади“-Щтип за 2023 гпдина сп Финансиски планпви, сметка 
903, 603 и 787 за 2023 гпдина. 

 
 Шлен 2 

 Спставен дел на пваа Пдлука е Гпдищната прпграма за рабпта на 
Ппщтинска устанпва за култура „Дпм на млади“-Щтип за 2023 гпдина и 
Финансиските планпви на Ппщтинска устанпва за култура „Дпм на млади“-Щтип, 
сметка 903, 603 и 787 за 2023 гпдина. 
 

Шлен 3 
 Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 
„Службен гласник на Ппщтина Щтип”. 
 
 

Брпј 08-7291/1 
05 декември 2022гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
Гпдищна Прпграма на 

Ппщтинска устанпва за култура 
„Дпм на млади‟ - Щтип за 2023 гпдина 
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ВПВЕД 

 Ппщтинска устанпва за култура “Дпм на млади”–Щтип представува култна 
устанпва за развпј на културнипт и спцијален живпт на младите вп Щтип и 
регипнпт вп ппследните шетириесет гпдини. Тпј има важна улпга вп културнипт 
живпт не самп на младите туку впппщтп вп културнипт живпт на сите градани вп 
ппщтината. 
Сп пглед на тпа дека вп ппследната декада е рабптенп на ппдпбруваое на 
инфраструктурата на пбјектпт на ПУК “Дпм на млади” – Щтип, какп и кпмплетнп  
естетскп уредуваое на внатрещнипт дел (салите), нп и ппдпбруваое на 
технишката ппременпст преку репарираое на ппстпешката техника какп и 
набавка на кпмплетнп нпва ппрема за пзвушуваое и псветлуваое, сп щтп се 
испплнуваат некпи пснпвни стандарди за нпрмалнп функципнираое на 
устанпвата вп следнипт перипд.Пва се пснпвните пришини ппради кпи вп 
следната гпдина дпмпт на младите заслужува квалитетна и спвремена прпграма 
за рабпта. 
Сп пглед на тпа щтп вп ппследните две гпдини ппради настанатата спстпјба сп 
пандемијата пд КПВИД – 19, прпграмските активнпсти на ПУК Дпм на млади – 
Щтип беа сп намален капацитет на ппсетители нп и редуцирани сп цел да не се 
прекрщуваат прппищаните прптпкпли пд страна на надлежните пргани се 
ствпри недпстатпк вп прганизиранипт културен живпт на младите кпи живеат 
ппстпјанп или привременп (среднпщкплци – студенти) вп Щтип. Затпа ПУК “Дпм 
на млади” мпра да ги следи спвремените културни трендпви и да биде вп тек сп 
технишкп технплпщките дпстигнуваоа за да мпже да се искаши на ппсакуванптп 
нивп, какп впдиш вп урбанптп живееое на младите, какп щтп тпа билп слушај вп 
ппшетпците пд пснпваоетп на ПУК “Дпм на млади” – Щтип. 
Прпграмата е спздадена сп цел да ја унапреди културната ппнуда на младите вп 
Ппщтина Щтип, темелејки се на културнптп наследствп, нпвите културни 
трендпви, какп и настани пд прпграмата на ПУК Дпм на млади кпи 
традиципналнп се пдржуваат низ гпдините. Прпграмата има за цел пднпвп да ги 
ппттикне твпрешките пприви кај младите, нп и ппвтпрнп да ги привлеше назад 
кпн еднп местп кпе е симбпл за мпдернп и уникатнп културнп живееое. 
Вп наспка на унапредуваое на културната ппнуда вп Ппщтина Щтип и регипнпт, 
ја предлагам следната прпграма  и активнпсти вп ПУК “Дпм на млади” – Щтип за 
2022 гпдина. 
 
ПРПГРАМА 
 Активираое на младите вп прпграмски спдржини и прпекти кпи ја 
ппттикнуваат креативнпста, твпреоетп и вплпнтираоетп, стекнуваое на нпви 
вещтини и знаеоа, заппзнаваое на пснпвни стандарди при прпдуцираое на 
еден културен настан сп една заеднишка цел ппдпбруваое на културната ппнуда 
вп ппщтината. 
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Прпграмата на Дпм на млади да се стреми кпн пстваруваое на 
интересите пд пбласта на музишка и  ликпвна уметнпст, литература, таеатар и 
кинп спдржините вп спгаснпст сп интереспт и афинитетпт кпн пвие уметнпсти на 
младите и пд двата ппла.  

При ушествптп на младите вп манифестациите и при  наградуваоетп, ќе 
прпмпвира и практикува рпдпв баланас. 
 
МУЗИКА  
 ПУК “Дпм на млади” – Щтип, има специфишен и уникатен истпријат 
ппсебнп вп пбласта на музишката култура и прганизираоетп настани вп пбласта 
на музишкп сценската дејнпст пд пснпваоетп па се дп денес. Сп цел да се 
задржи традицијата на виспк квалитет на прпграмските спдржини и ппвтпрнп да 
ја анимира младината да се врати назад вп култнипт прпстпр вп следната 
гпдина ќе се прганизираат  следните музишки настани: 
 

- Астибп Чез Фестивал 
- Интернаципнален ден на Чез музиката (International Jazz Day) 
- Кпнцерти на музишки групи 
- Кпнцерт на еден ренпмиран Македпнски артист (група) 
- Кпнцертни прпмпции на нпвп снимени материјали на млади и 

афирмирани музишари. 
- Прпмпции на нпсаши на звук 
- Независни прпекти (великденс, щтип хпп, грин фест и сл.) 
- Рпк Ппдиум 
- Хепенинг Шет’рсе 
- Електрпнска музика 
- Сппствена прпдукција на нпсаши на звук 

 
ЛИКПВНА УМЕТНПСТ И ФПТПГРАФИЈА 
 ПУК Дпм на млади – Щтип ќе гп пптикне развпјпт на креативнпста кај 
младите вп сите пбласти вклушителнп и вп ликпвната уметнпст и фптпграфијата. 
Устанпвата распплага сп сппдветни услпви за прганизација на рабптилници за 
унапредуваое на вещтините кај младите вп пбласта на ликпвната уметнпст и 
фптпграфијата.  
За таа цел ќе се прганизираат следните  активнпсти: 
 

- Кплпнија на разлишнпстите (ликпвна кплпнија за млади сп пппрешенпст) 
- Реализација на ликпвни излпжби 
- Реализација на излпжби на фптпграфија 
- Креативни рабптилници за ликпвна уметнпст и фптпграфија 
- Кпнкурси за ликпвна уметнпст и фптпграфија 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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 Вп пва мпдернп време на технплпгија и брз живпт треба ппвтпрнп да се 
сврти вниманиетп на младите кпн псвнпвата на твпрещтвптп а тпа е 
литературата. Преку прганизација на сппдветни културни активнпсти ќе се 
ствпри мпжнпст за ппвтпрна пппуларизацијана литературата и птвпраое 
прпстпр за нпвп изразуваое на младите вп пваа пбласт.  
Планирани активнпсти се: 
 

- Ппетски вешери 
- Литературни шитаоа 
- Прпмпции на книги на ппзнати и млади автпри 
- Литературни кпнкурси 
- Претставуваое на дпбитникпт на наградата „Браќа Миладинпвци‟ 
- Рецитатпрки натпревари 
- Ппдрщка на млад писател при издаваое на книга 

(издаващтвп/пешатеое/прпмпција) 
 
ТЕАТАР И ФИЛМ 
 Сп пглед на тпа щтп вп Щтип има прпфесипнален театар, се птвпра 
мпжнпста ПУК “Дпм на млади” да биде местп за развпј и пракса на младите вп 
пбласта на актерствптп и занимаваоетп сп глума, ппсебнп на пние млади кпи 
ппкажуваат ентузијазам за да прпдплжат ппнатаму да се дпуспврщуваат и 
щкплуваат вп таа пбласт, какп и прпстпр за изведба на претстави на аматерски 
здруженија на млади театарски уметници. 
Фактпт дека не ппстпи прпфесипналнп уреденп Кинп вп Щтип, му пвпзмпжува 
на ПУК Дпм на млади да прпдплжи сп прганизација на кинп прпекции и да ја 
пппплни таа празнина вп културнптп живееое на градпт и вп следната гпдина, 
преку прпекција на пдбрани играни филмпви, дпкументарни филмпви и 
филмпви за деца пд дпмащна и странска прпдукција. 

Вп спрабптка сп културни здраженија,  устанпви и прпдукциски куќи ќе се 
реализира: 

- Летнп кинп 
- Кинп за деца 
- Настапи на аматерски театри и театарски групи 
- Прпдукција на театарска претстава 
- Рабптилници за млади за театар и филм, ппд ментпрствп на млади 

уметници пд пбласта на театарпт и филмпт 
 

СПВРЕМЕНИ ТАНЦИ 
 Вп ппщтина Щтип ппстпјат ппвеќе аматерски таншерски студија кпи се 
занимаваат сп изушуваое на мпдерни танци нп и класишен балет, кпи делуваат 
независнп. ПУК Дпм на малди е вп ппстпјана спрабптка сп истите вп изминатите 
гпдини, пваа спрабптка ќе прпдплжи вп следната гпдина. 
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Вп тпј правец ПУК “Дпм на млади” сп спрабптка сп истите ќе ги прганизира 
следните активнпсти: 

- Прганизација на фестивал за танци 
- Прганизација на натпревар за мпдерни танци. 

 
Аматери и вплпнтерствп 

 ПУК Дпм на млади какп и низ гпдините и вп следната гпдина ќе дава 
ппдрщка на аматери, млади уметници вп најразлишни пбласти пд културата, сп 
цел развпј на уметнишкипт аматеризам на виспкп нивп и ппттик младите да 
вплпнтираат вп сите прпграмски спдржини, настани и прпекти кпи ќе се 
спрпведуваат вп гпдищната прпграма, а тпа ќе дпнесе дп стекнуваое на нпви 
знаеоа и вещтини кај младите, не самп вп пбласта на уметнпста туку и вп делпт 
на прганизираое, спрпведуваое и технишка прганизација на културни настани. 
За реализираое на вакви прпекти е предвиденп: 
Вп тпј правец ПУК “Дпм на млади” сп спрабптка сп истите ќе ги прганизира 
следните активнпсти: 
 

- Ушествп на настани на аматерски музишки групи 
- Театарски претстави на аматерски групи 
- Ушествп вп прпекти на Здруженија на градани 
- Ушествп вп прпекти на Здруженија на градани 
- Ушествп вп рабптилници пд разлишни пбласти на културата (музика, 

литература, фптпграфија, ликпвна уметнпст и сл.) 
 

Спрабптка  
 За да се пвпзмпжи реализација на сите замислени прпграмски спдржини 
ПУК Дпм на млади ќе ја прпдплжи спрабптката сп разлишни прганизации, 
градански здруженија и правни субјекти, нп и ќе впсппстави нпви релации и 
кпнтакти сп цел медусебна спрабптка и ппдрщка вп реализација на разлишни 
прпекти ппврзани сп развпј на културата, пбразпваниетп и развпјпт на младите. 

- Пдржуваое на старите кпнтакти  нп и впсппставуваое на нпви кпнтакти 
сп дпмащни и странски институции и устанпви кпи делуваат вп пбласта на 
културнипт развпј на младите. 

- Прганизација на прпмпции и пдстапуваое на прпстпр за индивидуалнп и 
групнп успврщуваое. 

- Прганизација на Специјализирани рабптилници, трибини и пбуки за 
млади уметници. 

- Развиваое на спрабптка сп културни институции на наципналнп нивп. 
- Спрабптка сп Универзитет „Гпце Делшев“ – Щтип 
- Развиваое на спрабптка сп Бизнис сектпрпт за реализација на заеднишки 

прпекти, вп спрабптка сп Лпкалната сампуправа. 
- Ппдрщка на уметници пд разлишни пбласти на културата за реализација 

на настани. 
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ПРПМПЦИЈА 
 Ппттик за твпреое, и активнп културнп живееое и афирмација на 
твпрещтвптп на младите уметници вп сите свери на културата. 
 
Прпмпција и афирмација 
 Акп се земе вп преглед тпа дека Ппщтинската устанпва за култура Дпм на 
млади – Щтип е иницијатпр и креатпр на мнпгу културни збиднуваоа и 
активнпсти за развпј на креативнпста кај младите и ппдигаое на нивптп на 
културата, пптребнп е да се интензивира прпмпцијата на збиднуваоата кпи се 
пдржуваат вп гпдищната прпграма.  
Вп таа наспка ќе се превземат следните активнпсти: 
 

- Враќаое вп функција на веб страната на ПУК Дпм на млади – Щтип 
- Фпрмираое на тим спставен пд млади ИТ ентузијасти кпи ќе ја уредуваат 

и публикуваат спдржината на веб страната. Какп и кпмплетнп едитираое 
и ппставуваое на целипт истпријат пд устанпвата пд 40 гпдищнптп 
функципнираое. 

- Прганизираое на прес кпнференции за инфпрмираое преку лпкални и 
наципнални медиуми сп щтп би се инфпрмирала целата јавнпст за 
предстпјните настани кпи ќе се пдржуваат вп склпп на гпдищната 
прпграма. 

 
ИНФРАСТРУКТУРА 
 Ппдпбруваое на улпвите вп устанпвата за пстваруваое на ппдпбар, 
ппбпгат и квалитетен културен живпт на младите. 
 
Внатрещнп уредуваое 
 Сп пглед на тпа дека вп ппследната декада, ппстпјанп и вп кпнтинуитет е 
рабптенп на ппдпбруваое на услпвите за рабпта вп внатрещнипт дел пд 
пбјектпт на ПУК Дпм на млади, пстанати се мал брпј на рабпти кпи пстанаа за 
ппправка, рекпнструкција  или набавка. 
 
Вп тпј дел траба да се реализира: 

- Ппврзуваое на двете сали сп пдвпдна инсталација 
- Ппврзуваое на двете сали сп дпвпд на впда 
- Естетскп разубавуваое на малата сала 
- Набавка на нпв инвентар (маси. стплици) 

 
Надвпрещнп уредуваое 

 Вп текпт на 2020 гпдина е пдппшнат прпект за рекпнструкција и партернп 
уредуваое на надвпрещнипт прпстпр пднпслп летната тераса на ПУК Дпм на 
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млади кпј е вп тек и е вп реализација на Бирптп за развпј на Истпшнп плански 
регипн и Лпкалната сампупрева. 
Прпектпт треба да се реализира вп 2022 гпд, сп щтп би се пдстраниле 
анпмалиите и прпблемите ппврзани сп надвпрещнптп уредуваое и 
инфраструктура и ќе мпже непрешенп да се реализираат прпграмските 
спдржини на устанпвата вп летнипт перипд. 
 
Технишка ппременпст 
 Вп делпт на технишкп дпппремуваое ПУК Дпм на млади вп кпнтинуитет 
рабпти на ппдпбруваое на технишката ппременпст и пдржуваое на ппстпјната 
ппрема. За да се ппдпбрат дппплнителнп услпвите за рабпта и за да мпже 
дппплнителнп да се задпвпли минималнипт критериум за нпрмалнп 
функципнираое и спрпведуваое на гпдищната прпграма, вп наредната гпдина 
ПУК Дпм на млади ќе набави дппплнителна ппрема за дппплнуваое и 
репарираое на ппстпјната, и тпа:  

- Специфишна сценска ппрема за псветлуваое 
- Два аудип засилуваши 
- Аудип Прпцеспр Крпспвер 
- шетири паршиоа специфишни драјвери (звушници) за репарираое на 

ппстпешки звушни кутии 
- Инфпрматишка ппрема (лаптпп кпмпјутер, звушна картица, видеп картица 

и сл.) 
- Фптп апарат (камера) 

 
 
 

0102-203/1 
08.11.2021 гпдина 

 
Щтип 

 ПУК „Дпм на млади“-Щтип 
в.д. директпр 

 
Видан Лазарев, с.р. 
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Наменски дптации 903 Наменски дптации 603 

Сампфинансирашки 
активнпсти 787 

Вкупнп 

ЈАНУАРИ-DEKEMVRI 

План 
јануари-

декември 

Реализиранп 
јануари-

декември 

План 
јануари-

декември 

Реализиранп 
јануари-

декември 

План 
јануари-

декември 

Реализиранп 
јануари-

декември 

План 
јануари-

декември 

Реализиранп 
јануари-

декември 

                  

Севкупнп Прилпг 6 : 3.710.364 0 0 0 0 0 0 0 

Вкупнп Расхпди : 995.636 0 680.000 0 1.936.000 0 2.616.000 0 

Севкупнп Расхпди : 4.706.000 0 680.000 0 1.936.000 0 2.616.000 0 

Севкупнп Прихпди : 0 0 0 0 1.936.000 0 1.936.000 0 

                  

Пснпвни плати 2.671.464 0 0 0 0 0 0 0 

Пснпвни плати - други врабптени 2.485.320           0 0 

Перспнален данпк на дпхпд пд плата 186.144           0 0 

Придпнеси за спцијалнп псигуруваое 1.038.900 0 0 0 0 0 0 0 

Пснпвни придпнеси за ПИП 697.548           0 0 

Пснпвни придпнеси за здравствп 278.280           0 0 

Пснпвен придпнес за прпфесипналнп забплуваое 18.552           0 0 

Пснпвни прпдпнеси дп Агенцијата за врабптуваое 44.520           0 0 

Пстанати придпнеси пд плати 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пстанати придпнеси             0 0 

Патни и дневни расхпди 10.000 0 10.000 0 0 0 10.000 0 

Патуваое вп земјата - хранарина (дневница)             0 0 

Патуваое вп земјата - патни расхпди 10.000   10.000       10.000 0 

Кпмунални услуги, грееое, кпмуникација и трансппрт 300.000 0 240.000 0 100.000 0 340.000 0 

Електришна енергија 140.000   110.000   30.000   140.000 0 

Впдпвпд и канализација 45.000   30.000   15.000   45.000 0 

Дубретарина             0 0 

Други кпмунални такси и услуги             0 0 

Други материјали за грееое 100.000   100.000   50.000   150.000 0 
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Ппщта         5.000   5.000 0 

Телефпн и телефакс 15.000           0 0 

Други трпщпци за кпмуникација             0 0 

Материјали и ситен инвентар 75.000 0 55.000 0 175.000 0 230.000 0 

Канцелариски материјали 20.000   15.000   5.000   20.000 0 

Ушилищни материјали             0 0 

Средства за пдржуваое на хигиена 15.000   10.000   10.000   20.000 0 

Материјали за разни ппправки 20.000   15.000   80.000   95.000 0 

Други материјали 20.000   15.000   80.000   95.000 0 

Ппправки и текпвнп пдржуваое 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дпгпвпрни услуги 260.636 0 305.000 0 730.000 0 1.035.000 0 

Изнајмуваое на канцелариска ппрема 27.000   15.000   30.000   45.000 0 

Изнајмуваое на друга ппрема и ппрема за специјални 
намени 38.000   30.000   30.000   60.000 0 

Псигуруваое на недвижнпсти и права 10.000       10.000   10.000 0 

Други финансиски услуги                 

Правни услуги 15.000   5.000   10.000       

Услуги за кппираое, пешатеое и издаваое 10.000       50.000   50.000 0 

Други дпгпвпрни услуги 160.636   255.000   600.000   855.000 0 

Други текпвни расхпди 50.000 0 50.000 0 170.000 0 220.000 0 

Расхпди за репрезентација 10.000   10.000       10.000 0 

Семинари и пбуки 15.000   15.000   20.000       

Пбјавуваое на пгласи 15.000           0 0 

Други пперативни расхпди 10.000   25.000   150.000   175.000 0 

Разни трансфери 50.000 0 0 0 0 0 0 0 

Трансфери при пензипнираое             0 0 

Други трансфери 50.000           0 0 

Спцијални надпместпци 0 0 0 0 0 0 0 0 

Купуваое на ппрема и мащини 200.000 0 0 0 400.000 0 400.000 0 

Купуваое на канцелариска ппрема             0 0 

Купуваое на инфпрматишка и видеп ппрема     0   200.000   200.000 0 
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Купуваое на ппрема за грееое и климатизација                 

Купуваое на друга ппрема 200.000       200.000   200.000 0 

Градежни пбјекти 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ппдгптвуваое прпекти вклушувајќи дизајн на станбени 
пбјекти             0 0 

Рекпнструкција на делпвни пбјекти             0 0 

Други градежни пбјекти 50.000 0 20.000 0 61.000 0 81.000 0 

Рекпнструкција на други пбјекти 50.000   20.000   61.000       

Купуваое на мебел 0 0 0 0 300.000 0 300.000 0 

Купуваое на друг мебел             0 0 

Купуваое на друга ппрема         300.000       

Влпжуваоа и нефинансиски средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

                  

Севкупнп Прихпди : 0 0 0 0 1.936.000 0 1.936.000 0 

                  

Претприемашки прихпд и прихпд пд импт 0 0 0 0 300.000 0 300.000 0 

Други прихпди на импт         300.000   300.000 0 

Такси и надпместпци 0 0 0 0 1.556.000 0 1.556.000 0 

Шленарини вп институции вп пбласта на културата         36.000   36.000 0 

Прихпди пд билети за културни манифестации         800.000   800.000 0 

Услуги пд кафетерии и рестпрани         600.000   600.000 0 

Закупнина пд ппрема         120.000   120.000 0 

Други неданпшни прихпди 0 0 0 0 80.000 0 80.000 0 

Пстанати неданпшни прихпди         80.000   80.000 0 

Прихпди пд минати гпдини             0 0 

Трансфери пд други нивпа на власт 0 0 0 0 0 0 0 0 

Текпвни трансфери пд други нивпа на власт             0 0 

Трансфери пд Бучетпт на РМ             0 0 
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    0102-204/1 

    08.11.2022 гпдина 
 

Щтип 

                             ПУК „Дпм на млади“-Щтип 
                             в.д. директпр 

                            
                                  Видан Лазарев, с.р. 

 
 
 810. 

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

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУШПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН  

ИЗВЕЩТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА ЈП,,СТИПИПН 2011” – ЩТИП  
ПП ПРПГРАМАТА ЗА УРЕДУВАОЕ НА ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИЩТЕ  

(КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2022 ГПДИНА) 
 
I 

Се пбјавува Заклушпк за усвпјуваое на Квартален извещтај за рабптеоетп 
на ЈП,,Стипипн 2011” – Щтип пп Прпграмата за уредуваое на градежнп земјищте 
(квартал јули – септември 2022 гпдина). 
 

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

Брпј 09-7292/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 811. 

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

 
 



07 декември 2022  Број 18 Стр. 1393 

 

 
З А К Л У Ш П К 

ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА ЈП ,,СТИПИПН 
2011” – ЩТИП ПП ПРПГРАМАТА ЗА УРЕДУВАОЕ НА ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИЩТЕ 

(КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2022 ГПДИНА) 
 
I  

 Се усвпјува Кварталнипт извещтај за рабптеоетп на ЈП,,Стипипн 2011” – 
Щтип пп прпграмата за уредуваое на градежнп земјищте (квартал јули – 
септември 2022 гпдина). 

II 
Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен гласник на Ппщтина Щтип”. 
 
 
Брпј 08 – 7292/1 

05 декември 2022 гпдина  
 

Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 812. 

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

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУШПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА 

РАБПТЕОЕТП НА ЈП,,СТИПИПН 2011” – ЩТИП ПП ПРПГРАМАТА ЗА ПДРЖУВАОЕ 
НА ЛПКАЛНИ ПАТИЩТА И УЛИЦИ ВП ППЩТИНА ЩТИП (КВАРТАЛ ЈУЛИ – 

СЕПТЕМВРИ 2022 ГПДИНА) 
 
I 

Се пбјавува Заклушпк за усвпјуваое на Квартален извещтај за рабптеоетп 
на ЈП,,Стипипн 2011” – Щтип пп Прпграмата за пдржуваое на лпкални патищта и 
улици вп Ппщтина Щтип (квартал јули – септември 2022 гпдина). 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Щтип“. 
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Брпј 09-7293/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 813. 

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

 
З А К Л У Ш П К 

ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА ЈП,,СТИПИПН 
2011” – ЩТИП ПП ПРПГРАМАТА ЗА ПДРЖУВАОЕ НА ЛПКАЛНИ ПАТИЩТА И 
УЛИЦИ ВП ППЩТИНА ЩТИП (КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2022 ГПДИНА) 

 
I 

Се усвпјува Кварталнипт извещтај за рабптеоетп на ЈП,,Стипипн 2011” – 
Щтип пп прпграмата за пдржуваое на лпкални патищта и улици вп Ппщтина 
Щтип (квартал јули – септември 2022 гпдина). 
 

II 
Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен гласник на Ппщтина Щтип”. 
 

 
Брпј 08 – 7293/1 

05 декември 2022 гпдина 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва 

 
 
 814. 

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

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУШПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА 

РАБПТЕОЕТП НА ЈП,,СТИПИПН 2011” – ЩТИП ПП ПРПГРАМАТА  
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ЗА КПРИСТЕОЕ НА ЈАВНИПТ ПРПСТПР ЗА ПАРКИРАОЕ ВП ППЩТИНА ЩТИП 
(КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2022 ГПДИНА) 

 
I 

Се пбјавува Заклушпк за усвпјуваое на Квартален извещтај за рабптеоетп 
на ЈП,,Стипипн 2011” – Щтип пп Прпграмата за кпристеое на јавнипт прпстпр за 
паркираое вп Ппщтина Щтип (квартал јули – септември 2022 гпдина). 
 

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

Брпј 09-7294/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

  
Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 815. 

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

 
З А К Л У Ш П К 

ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА ЈП,,СТИПИПН 
2011” – ЩТИП ПП ПРПГРАМАТА ЗА КПРИСТЕОЕ НА ЈАВНИПТ ПРПСТПР ЗА 

ПАРКИРАОЕ ВП ППЩТИНА ЩТИП (КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2022 ГПДИНА) 
 
I 

Се усвпјува Кварталнипт извещтај за рабптеоетп на ЈП,,Стипипн 2011” – 
Щтип пп прпграмата за кпристеое на јавнипт прпстпр за паркираое вп Ппщтина 
Щтип (квартал јули – септември 2022 гпдина). 
 

II 
Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен гласник на Ппщтина Щтип”. 
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Брпј 08 – 7294/1 

05 декември 2022 гпдина 
 

Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 816. 

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

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА ПДРЖУВАОЕ НА ЛПКАЛНИ ПАТИЩТА 

 И УЛИЦИ ВП ППЩТИНА ЩТИП ЗА 2023 ГПДИНА 
 
I 

Се пбјавува Прпграма за пдржуваое на лпкални патищта и улици вп 
Ппщтина Щтип за 2023 гпдина. 
 

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

Брпј 09-7295/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 817. 

Врз пснпва на шлен 14 став 4 и шлен 34 став 1 пд Закпнпт за јавни патищта 

(Службен весник на РМ брпј 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 14/12, 

168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 

163/16 и Службен весник на РСМ број 174/21) ,шлен 78 и 79 пд Пдлуката за 

кпмунален ред на Ппщтина Щтип (Службен гласник на Ппщтина Щтип брпј 
16/13, 15/21 и 07/21)  и шлен 21 став 1 тпшка 12 пд Статутпт на Ппщтина Щтип, 

(Службен гласник на Ппщтина Щтип брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 

13/14 и 05/21) на седницата пдржана на ден 05 декември 2022 гпдина  дпнесе, 
 

ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ  
ВО ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА 
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Voved: 

 
Pri izgotvuvaweto na ovaa Programa se trgna od realnite potrebi 

za odr`uvawe na lokalnata patna mre`a i gradskite ulici vo Op{tina 
[tip. 

Programata  za odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici  vo 
Op{tinata [tip  e proektirana na 36.000.000,00denari so mo`nost za 
nejzino pro{iruvawe. 

1. Izvori na sredstva za finansirawe na aktivnostite za odr`uvawe 
lokalni pati{ta i ulici 

 
Planiranite izvori za finansiski sredstva za finansirawe na 

aktivnos-tite za  odr`uvawe na lokalnite pati{ta i ulici se: 
 
1.Sredstva od Agencijata za dr`avni pati{ta            7.000.000,00 
denari  
 
2.Sredstva od Buxetot  na Op{tina [tip                     29.000.000,00 
denari     
Sredstvata za odr`uvawe na lokalnite pati{ta i ulici vo 

Op{tina [tip }e bidat raspredeleni na sledniot na~in: 
 

    - Redovno odr`uvawe na lokalnite pati{ta i ulici     30.000.000,00 
denari 
 
     - Zimsko odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici          6.000.000,00 
denari 

- Za tekovno i zimsko odr`uvawe na lokalnite pati{ta 
      i ulici                                                                                 36.000.000,00 denari 
                  
   Aktivnosti 
2.1.  Redovno odr`uvawe na lokalnite pati{ta i ulici 
 
1. Krpewe na udarni dupki so topla asfaltna masa   
2. Krpewe na udarni dupki so kamena kocka   
3. Krpewe na udarni dupki so beton      
4. Obele`uvawe na horizontalna signalizacija  
5. Odr`uvawe na vertikalna  signalizacija  
6. Odr`uvawe na semaforska signalizacija                  
7. Odr`uvawe(rekonstrukcija) i ~istewe na atmosferskata kanalizacija 

(zamena na uli~ni slivnici,tirolski re{etki popravka na revizioni 
{ahti) 
8. ^istewe  na odroni i nanosi  
9. ^istewe  na otvoreni betonski kanali 
10.^istewe  na otvoreni zemjani kanali  
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11. Odr`uvawe i postavuvawe na metalni i betonski ogradi  
12.Odr`uvawe i popravka na bankini, kanafki, potporni i oblo`ni 
yidovi i za{tita na kosini so postavuvawe na za{titna mre`a  ......  

        Vkupno: 30.000.000,00 denari 
  
2.2.  Zimsko odr`uvawe na lokalnite pati{ata i ulici 
 
1. Krpewe na udarni dupki so ladna asfaltna masa  
2. Nabavka na abrazivni sredstva  (sol i separiran pesok)   
3. Tro{oci  za mehanizacija i rabotna raka 

na zimska slu`ba   
                                                                  
                                                                                       Vkupno: 6.000.000,00 denari 

 
   Vkupno    2.1, 2.2                                                         36.000.000,00 denari 

 
Vrz osnova na napred istaknatoto i vo zavisnost od prilivot na 

sredstvata od Buxet na Sovet na Op{tina [tip,  mo`ni se izmeni i 
dopolnuvawa na aktivnostite vo ovaa Programa. 
 
Preodni i zavr{ni odredbi 
 

Za sproveduvawe na ovaa Programa se gri`i Odelenieto za 
komunalni dejnosti, a realizacijata ja vr{i  JP "Stipion 2011"-[tip, 
kako zadol`en za odr`uvawe na soobra}ajnicite vo Op{tinata [tip. 

Ovaa Programa vleguva vo sila od denot na objavuvaweto vo 
"Slu`ben glasnik na Op{tinata [tip", a }e se primenuva do 
donesuvaweto na Programata za 2024 godina. 
 

 

Брпј 08 – 7295/1 
5 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 818. 

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

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА ПДРЖУВАОЕ НА ЛПКАЛНИТЕ ПАТИЩТА ВП 

ППЩТИНА ЩТИП ЗА 2023/2024 ГПДИНА ВП ЗИМСКИ УСЛПВИ 
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I 

Се пбјавува Прпграма за пдржуваое на лпкални патищта вп Ппщтина 
Щтип за 2023/2024 гпдина вп зимски услпви. 
 

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

Брпј 09-7296/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 819. 

Врз пснпва на шлен 14 став 4 и шлен 34 став 1 пд Закпнпт за јавни патищта 
(„Службен весник на РМ“ брпј 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 14/12, 
168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 
163/16 и „Службен весник на РСМ“ брпј 174/21), шлен 81 пд Пдлуката за 
кпмунален ред на Ппщтина Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 
16/13) и шлен 21 став 1 тпшка 12 пд Статутпт на Ппщтина Щтип („Службен гласник 
на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), 
Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата пдржана на 5 декември 2022 гпдина, 
дпнесе 
 

П Р П Г Р А М А 
ЗА ПДРЖУВАОЕ НА ЛПКАЛНИТЕ ПАТИЩТА 
ВП ППЩТИНА ЩТИП ЗА 2023/2024 ГПДИНА 

ВП ЗИМСКИ УСЛПВИ 
 

1.Општ дел 

 
1. Сп пваа Прпграма се предвидува пбемпт,динамиката и нашинпт на 

пдржуваоетп на улиците вп град Щтип,какп и лпкалните патищта вп 
Ппщтина Щтип ,ппфатени сп Генералнипт урбанистишки план вп зимски 
услпви вп сезпната 2023/2024 гпдина. 

      Ппради ефектнптп дејствуваое пп Прпграмата треба да бидат земени вп 
предвид следните мпменти и тпа: 
I. Степен на ппдгптвенпст (приправнпст); 
I I. Припритет на дејствуваое; 
I I I. Увид и инфпрмиранпст 
IV. Упптреба на механизација; 



Стр. 1400 Број 18  07 декември 2022 

 

V . Упптреба на рабптна рака; 
VI.  Финансираое на прпграмата   
      
     I. Степен на ппдгптвенпст 
 Критериумпт на степенпт на ппдгптвенпст зависи пд  настанатата 
временска ситуација кпја секпјдневнп се следи  преку средствата за 
инфпрмираое. 
 Ппдгптвенпста заппшнува на 5 нпември секпја календарска гпдина, 
заврщува на 15 март наредната гпдина. 
 Степенпт на ппдгптвенпст ќе гп пценува Спветпт на Ппщтината и Спветпт 
за безбеднпст на сппбраќајпт.  
 Сппред настанатата ситуација вп тпј перипд имаме три степени на 
ппдгптвенпст  и тпа: 
 
  Прв степен 
 Календарски неппсреднп пред да  заппшне зимата, ситуацијата вп 
секпјдневнипт сппбраќај и кпмуникациите е нпрмална. 
 Вп пунктпт се е вп исправна спстпјба, кплишествптп на спл  и ситен песпк е 
дпвплна, а распплпживата механизација е исправна. 
 Пптребната кплишина на спл е пд 100 тпна, а на ситен песпк пкплу 250 м3, 
кпи кплишества се дпвплни за пптребите на градската улишна мрежа и лпкални 
патищта вп прпсешни зимски услпви. 
 
           Втпр степен  
 Настанува кпга знашителнп  се намалува температурата и се пшекуваат 
врнежи пд снег. 
 Се превземаат превентивни мерки за ппсипуваое на улиците пд прв 
припритет сп спл. 
 Пвпј степен на ппдгптвенпст   трае и сп ппшнуваоетп на  врнежи пд снег 
нп истите се спвладуваат сп распплпживата механизација ппфатена сп планпт за 
дејствуваое. 
 

Трет  степен 
 Настапува кпга снежните врнежи и други ппјави не мпжат да се спвладаат 
сп распплпживата механизација и луде ппфатени сп планпт за дејствуваое. 
 Веќе се активира ДЗС и ЦУК и кппрдиниранп се настапува вп 
ублажуваоетп на временските прилики. 
 
         II. Припритет на дејствуваое 
 
 Заради важнпста на кпмуналните пбјекти и вп зависнпст пд тпа, щтп тие 
ппврзуваат, се наметнува и припритетнпста вп дејствуваоетп вп зимски услпви. 
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Акп ппради екпнпмска гледна тпшка  не е мпжнп  целпснп пдржуваое на 
градската улишна мрежа  и некпи делпви на лпкалната патна мрежа, улишната 
мрежа и лпкалните патищта се  рангирани пп  припритет а сп цел  благпвремена 
интервенција и ублажуваое на настаната ситуација вп  зимските услпви.. 
 
 А/  Прв припритет 
 
 Кпга веќе зимските услпви најавуваат загрпзуваое на зимскипт сппбраќај 
вп зимскипт перипд се пристапува кпн следнптп: 
 Превентивнп ппсипуваое сп спл за да се спреши ппјавата на гплпмразица, 
а вп кплку таа настане се прпдплжува сп редпвнптп ппсипуваое сп спл и песпк 
се дп нејзинптп птстрануваое. 
 При интензивни врнежи пд снег неминпвнп е негпвп птстрануваое пд 
кплпвпзпт, сп пренесуваое дп најблискптп кпритп на река Птиоа или 
Брегалница. 
 Шистеоетп на кплпвпзпт се врщи сп щирпшина пд 2,5 м. на една 
кплпвпзна лента така да пшистенипт вп двата правца изнесува 5,0 м. 
 Кплпвпзпт треба да е прппден за сппбраќај дп 5 шаспт наутрп на улиците 
кпи сп Пперативнипт план се ставени вп прв припритет, сппбраќајпт да се 
пдвива сп намалена брзина, спгласнп Закпнпт за безбеднпст на сппбраќајпт и 
Закпнпт за патищта. 
 Вп првипт припритет влегуваат пбјектите: Бплница, Клисура, УВР, 
Ппжарна, Пекара на "Макпрпмет", Деппнија, Филтер Станица и улиците:  
"Партизанска", "Сремски Фрпнт", дел пд улица "Бприс Крајгер", "Сајбие Демир", 
дел пд "Пиринска", "Сутјеска", "Гпце Делшев", "Железнишка", "делпт пд 
"Железнишка" дп сппјпт сп магистралнипт пат Велес-Кпшани", "Брегалнишка", 
Камен мпст на р. Брегалница (Мал пдмпр), Касарни, населба "Пребег", "Марщал 
Титп", "Ваншп Прке", "Михајлп Аппстплски", "Тпдпр Кпларпв", дел пд ул. "Бпркп 
Талев", пд ппшетпкпт дп Старипт здравен дпм, кеј "Димитар Влахпв", излез 
Клисура, "Бприс Кидриш", "Шатал", "Васил Главинпв", "Христијан Карппщ", "Јпсиф 
Кпвашев", населба "Дузлак", "Крущевска Република", "Лески", влез на "Баби 5", 
"Славшп Стпјменски", "Панше Карадпзпв" сп вкупна дплжина пд 30.00 км. 
 

Б/ Втпр припритет 
 
 Щирината на пшистенипт кплпвпз вп еден правец да изнесува 2,0 м. вп 
двата правца щирпшината на кплпвпзпт е 4,0 м. Истп така на секпј 50-100 м. ќе се 
направи прпщируваое за разминуваое на впзилата. 
 Еднпсмерните улици се шистат вп щирпшина пд 2,5 м. на кплпвпзната 
лента. Шистеоетп да се изврщи најкаснп за 8 шаса пд престанпкпт на врнежите. 
 Исшистенипт кплпвпз треба да е ппдгптвен за пдвиваое на сппбраќајпт сп 
псетнп намалена брзина. Ппвременп се врщи ппсипуваое сп спл заради ппјава 
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на гплпмразица, а вп кплку таа настане се прпдплжува сп ппсипуваое сп спл и 
песпк се дп нејзинптп птстрануваое. 
 Сппбраќајпт мпже да се прекине сп кппрдинација на сппбраќајната 
пплиција, а впзилата се упатат пп други улици се дп исшистуваое на критишнптп 
местп. 
 Вп втприпт припритет влегуваат следните улици: "Вита Ппп Јпраданпва", 
"Мирше Ацев", Медицинскп ушилищте, дел пд ул. "Љубен Иванпв", "Тпдпр 
Кпларпв", ппкрај зидпт на градска бплница, "Васил Дпганчиски", дел пд ул. 
"Бпркп Талев"(дп дуќаншетп), дел пд ул."Јпаким Стпјкпв", (дп сампппслугата) 
"Блпк 77" главна улица,"Блпк 85" (главна улица), "Сутјеска" дп диспанзерпт, ул. 
"Иван Рибар", ул. "Радански пат", "Еврејска",  "Вардарска", "5-та Партиска 
Кпнференција", "Сплидарнпст", "7-ми Кпнгрес", "Бпрп Арспв", "Булевар ЈНА" сп 
вкупна дплжина пд 12.10 км. 
 
 Вп втприпт припритет ја сврстуваме и лпкалната патна мрежа сп 
кпристеое на распплпжива механизација щтп е за градскптп ппдрашје самп вп 
слушај истата да е слпбпдна без пптреба за интервенција вп градпт и прилазите, 
вп спрптивнп се активираат дпгпвприте и градежните пперативи, сп кпи истите 
се ангажирани за секпј лпкален правец ппсебнп сп свпја задаша и пперативен 
план. 
Дплжината на лпкалната патна мрежа кпја се пдржува изнесува 32.10км. 
 

В/ Трет припритет 
 
 Вп третипт припритет влегуваат сите пстанати улици вп градпт каде 
пристаппт на механизација е невпзмпжен, истите ќе се шистат сп интервенција 
на граданите сп кппрдинација на месните заедници. 
 
 III. У в и д    и   и н ф п р м и р а н п с т 
 

1. Увид 
 Пбикплката на теренпт ќе се врщи сп патнишки впзила сп кпи распплагаат 
групите щтп се вклушени вп Зимската служба, вп пптещки слушаи се кпристат 
услугите пд Дирекцијата за защтита и спасуваое какп и пд Спбрание на 
Ппщтина Щтип, а инфпрмациите ќе се примаат пд истите групи какп и пд 
прганите на СВР и Јавнптп претпријатие за пдржуваое и защтита на регипнални 
и магистрани патищта  Скппје ппдружница Щтип . Увидпт ќе биде ппприсутен на 
лпкалната патна мрежа ппради пддалешенпста и на патните правци, а вп 
градскптп ппдрашје истптп ќе гп врщат пдгпвпрните лица на дадената смена. 
Истите лица задплжителнп пд предхпдната смена ќе дпбиваат извещтаи за 
спстпјбата и за ефектпт на ппстигнатата рабпта записнишки сп прилпг вп дневник 
вп кппрдинација сп сппбраќајната пплиција. 
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2. Инфпрмиранпст 
 Пд Пперативната група щтп е на терен и пдгпвпрните на групите щтп 
врщат увид на лице местп а кпристејќи ги инфпрмациите пд јавните средства за 
инфпрмираое какп и службата на СВР преку врска се известува дежурнипт вп 
службата задплжен за прием и известуваое стаципниран вп прпстприите на  
 ЈП "Стипипн 2011" Щтип кпј истпвременп  кппрдинира сп ДЗС и ЦУК, а 
истпвременп за текпт на рабптите ќе бидат известувани и прганите за 
безбеднпст на сппбраќајпт за нивна евентуална интервенција какп и АМСМ. 
 

IV. Упптреба на механизација 
 
 Вп планпт за зимскп пдржуваое ќе бидат ппфатени најнеппхпдните 
мащини сп кпи мпжат да се спвладат временските неприлики вп рамките на 
нпрмални зимски услпви, вп спрптивнп, за временски неппгпди ќе се активира и 
дппплнителна тещка механизација вп кппрдинација сп ДЗС и ЦУК.  

За градскптп ппдрашје се ставени на распплагаое следните мащини: 
Унимаг У90, ФАП-дуплак сп плуг и спларка рег.бр.(щт-558-АЛ),  ТАМ сп плуг и 
спларка рег.бр.(щт-373-БД), универзална мащина КАД  Д – 428, универзална 
мащина Вплвп, трактпр сп прикплка сп растураш на спл и песпк, трактпр за 
утпвар и камипн Мерцедес рег.бр.(щт-0148-АЦ),    .  
За ангажираое на градежната пператива ппстигнати се дпгпвпри за нивнп 
ушествп сп пптребна механизација. 
 

V.  Упптреба на рабптна рака 
 

За градскптп ппдрашје  ЈП "Стипипн 2011" ќе ангажира пет впзаша 
(Давиткпв Драги,Владп Бпщкпв, Сащп Христпв, Ваншп Велишкпвски, Бпрше 
Трифунпв ) пп пптреба ппщти рабптници и два ракпвпдители. Истите ќе влезат 
ппименишнп вп прилпгпт на Пперативнипт план за пдржуваое на 
сппбраќајниците и лпкалните патищта вп зимски услпви. 
 

Наппмена 
 
Стппанските двпрпви ќе се шистат пд самите прганизации.  
 Прпстприте вп и пкплу ушилищните  пбјекти прганизиранп се шистат пд 
ушениците и класните ракпвпдители. 
 Трптпарите пред делпвните прпстпри ќе се шистат пд страна на 
сппствениците на истите сп гплемина на прпстпрпт щтп гп зафаќа вп дплжина на 
трптпарпт. Трптпарите на мпстпвите и трптпарите без делпвни прпстприи ќе ги 
шисти ЈП "Исар" прганизиранп преку сппствена прпграма. 
Птстрануваоетп на снегпт ќе се врщи кпга негпвата дебелина ќе е 5 см. на 
ппмала снежна ппкривка ќе се интервенира сп ппсипуваое на спл и песпк. 
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 Раскрсницата "Дујле" кај "Базалт", "Мал пдмпр", Стппанска банка и кај 
Градската црква ќе се шистат целпснп сп птстрануваое на снег и гплпмразица. 
 Улиците пд прв припритет треба да бидат псппспбени сп сппбраќај дп 
05,00 шаспт наутрп. Вкупна дплжина на улиците и лпкалната патна мрежа е 
приближнп 110 км. или 550.000 м2. 
 

VI. Финансираое 
 

Сп Прпграмата за 2023/2024 гпдина планираме дека се пптребни вкупнп    
6.000.000,00 денари и тпа: 

           -упптреба  на впзила  2.200.000,00 денари (ампртизација, гпривп, резервни 
делпви) 
- услуги пд друга градежна пператива 1.200.000,00 денари. 
- рабптна рака (дежурства и редпвна плата)  1.100,00 денари. 
- материјал (песпк , спл, ладна асфалтна маса и др.)  1.500.000,00 денари. 
 

Средствата треба да бидат пбезбедени пд Спветпт на Ппщтината Щтип. 
 
Стварните  трпщпци  ќе се утврдат  пп изгптвуваое  на градежна книга 

заверена пд пвластенп лице на лпкалната сампуправа пп кпја ке се врщи  
зафаќаое  пд средствата за зимскп пдржуваое.  
 

П П Е Р А Т И В Е Н    П Л А Н 
 

 Стаципнираоетп на лудетп и механизацијата ќе бидат вп пунктпт дп  
Автпбуска станица а приемпт на инфпрмациите и ппнатампщнптп известуваое 
ќе биде вп пунктпт на телефпн брпј 078/473-466,32  391-922 
 Првптп активираое на целпкупната група вклушена вп зимскп пдржуваое 
ќе гп изврщи директпрпт на ЈП "Стипипн  2011"-Щтип дипл.правник Игпр 
Ефтимпв 
 Ппнатампщнипт тек на дејствуваое на пперативните групи ќе биде 
сппред пперативнипт план и директна пдгпвпрнпст на ракпвпдителите на 
групите. 
 
Прв припритет 
Критишни места каде треба да се пбрати ппсебнп внимание: 
-бплница 
-клисура 
- ул. "Гпце Делшев" (пд Црква "Св. Никпла" дп ул."Ваншп Прке"; пд ул. 
"Партизанска" дп надвпзник кај "Македпнија пат'; и пд "Мал пдмпр" дп 
фабрика "Астибп" 
-ул. "Партизанска" (пд надвпзник кај "Македпнија пат" дп Дпм на млади) 
-ул. "Бприс Кидриш" 
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-ул. "Сремски Фрпнт" 
-сппјка "Сеоак-Баби" 
-ул. "Крущевска Република" 
 
 Улиците пд 1. припритет ќе се минуваат пп следнипт редпслед: Бплница, 
Клисура, УВР, Ппжарна,  Деппнија, Филтер станица и улиците: "Партизанска", 
"Сремски Фрпнт", дел пд улица "Бприс Крајгер", "Сајбие Демир", дел пд 
"Пиринска", "Сутјеска", "Гпце Делшев", "Железнишка", делпт пд "Железнишка" дп 
сппјпт сп магистралнипт пат Велес-Кпшани", "Брегалнишка", Камен мпст на р. 
Брегалница (Мал пдмпр), Касарни, населба "Пребег", "Марщал Титп", "Ваншп 
Прке", "Михајлп Аппстплски", "Тпдпр Кпларпв", дел пд ул. "Бпркп Талев", пд 
ппшетпкпт дп Старипт здравен дпм, кеј "Димитар Влахпв", излез Клисура, "Бприс 
Кидриш", "Шатал", "Васил Главинпв", "Христијан Карппщ", "Јпсиф Кпвашев", 
населба "Дузлак", "Крущевска Република", "Лески", влез на "Баби 5", "Славшп 
Стпјменски", "Панше Карадпзпв" сп вкупна дплжина пд 30.00 км. 

 
Втпр припритет 

 Вп втприпт припритет влегуваат следните улици: "Вита Ппп Јпраданпва", 
"Мирше Ацев", Медицинскп ушилищте, дел пд ул. "Љубен Иванпв", "Тпдпр 
Кпларпв", ппкрај зидпт на градска бплница, "Васил Дпганчиски", дел пд ул. 
"Бпркп Талев" (дп дуќаншетп), дел пд ул. "Јпаким Стпјкпв", (дп сампппслугата) 
"Блпк 77" главна улица, "Блпк 85" (главна улица), "Сутјеска" дп диспанзерпт, ул. 
"Иван Рибар", ул. "Радански пат", "Еврејска", "Панше Карадпзпв", "Вардарска", 
"5-та Партиска Кпнференција","Сплидарнпст", "7-ми Кпнгрес", "Бпрп Арспв", 
"Булевар ЈНА". Редпследпт на шистеое на улиците пд втпр припритет гп 
ппределува дежурнипт ракпвпдител. 
Вп втпр припритет влегува и Лпкалната патна мрежа. 
 Вп кплку впзилптп ппределенп за шистеое на прв припритет пбезбеди 
нпрмалнп функципнираое на сппбраќајпт се упатува на расшистуваое на 
Лпкалната патна мрежа вп спрптивнп акп е пптребнп се активираат дпгпвприте 
склушени сп градежната пператива задплжени за ппсебни репни пд истата. 
 

Трет припритет 
 Вп трет припритет влегуваат пстанатите улици пд град Щтип каде щтп не е 
мпжен пристап на механизација. 
 Истите се шистат пд граданите вп щирина на нивните двпрни места вп 
кппрдинација сп месните заедници. 
 Стппанските двпрпви ќе се шистат пд самите прганизации.  
 Прпстприте вп и пкплу щкплските пбјекти прганизиранп се шистат пд 
ушениците и класните ракпвпдители. 
 Трптпарите испред делпвните прпстприи ќе се шистат пд страна на 
сппствениците на истите сп гплемина на прстпрпт щтп гп зафаќа вп дплжина на 
трптпарпт. 
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 Пещашките мпстпви сп трптпарите и трптпарите без делпвни прпстприи ќе 
ги шисти ЈП "Исар" прганизиранп преку сппствена прпграма. 
  

Наппмена:  
Птстрануваоетп на снегпт ќе се врщи кпга негпвата дебелина ќе е 5 см. на 

ппмала снежна ппкривка ќе се интервенира сп ппсипуваое на спл и песпк. 
Раскрсницата "Дујле" кај "Базалт", "Мал пдмпр", Стппанска банка и кај 
Градската црква ќе се шистат целпснп сп птстрануваое на снег и гплпмразица. 
 Улиците пд прв припритет треба да бидат псппспбени за сппбраќај дп 
05,00 шаспт наутрп. Вкупна дплжина на улиците и лпкалната патна мрежа е 
приближнп 110 км. или 500.000 м2. 
 

 

Брпј 08 – 7296/1 
5 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 820. 

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

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА КПРИСТЕОЕ НА ЈАВНИПТ ПРПСТПР ЗА 

ПАРКИРАОЕ НА ППДРАШЈЕТП НА ГРАД  ЩТИП ЗА 2023 ГПДИНА 
 
I 

Се пбјавува Прпграма за кпристеое на јавнипт прпстпр за паркираое на 
ппдрашјетп на град  Щтип за 2023 гпдина. 
 

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

Брпј 09-7297/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 
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821. 
Врз пснпва на шлен 15 став 2 пд Пдлуката за кпритеое на јавнипт прпстпр 

за паркираое на ппдрашјетп на Ппщтина Щтип („Службен гласник на Ппщтина 
Щтип брпј11/18,07/19 и 02/21) и шлен 21 став 1 тпшка 35 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип (Службен гласник на Ппщтина Щтип брпј  
01/03,18/07,11/08,16/09,04/11,13/14 и 05/21 ), Спветпт на Ппщтина Щтип на 
седницата пдржана на 05 декември 2022 гпдина, дпнесе  
 

ПРПГРАМА ЗА КПРИСТЕОЕ НА ЈАВНИПТ ПРПСТПР 
ЗА ПАРКИРАОЕ  НА ППДРАШЈЕТП НА ГРАД ЩТИП ЗА  2023 гпдина 

 
ВПВЕД 

Пваа Прпграма ги претставува активнпстите превземени пд страна на 
ЈП,,Стипипн 2011,, - Щтип ппврзани сп кпристеоетп и пдржуваоетп на паркинг 
прпстпрпт вп Ппщтина Щтип и тпа активнпсти, ппврзани сп 
прганизираоетп,управуваоетп,уредуваоетп и пдржуваоетп на јавните 
ппврщини  за паркираое,наспшени  кпн квалитетнп и ефикаснп задпвплуваое 
на пптребите на сите ушесници вп сппбраќајпт,припритетнп задпвплуваое на  
пптребите на жителите вп централнптп градскп ппдрашје,сп цел рещаваое на 
сппбраќајнипт метеж и прпблемите сп паркираоетп. 

Пваа Прпграма се пднесува пред се на прпстпрпт за паркираое кпј е пд 
птвпрен тип и на кпј паркираоетп на впзилата е без ппсебен режим на 
влегуваое и излегуваое,кпј е пбележан и за шие кпристеое се наплаќа 
ппределен надпмест. 
 
ПРПГРАМАТА СПДРЖИ: 
1.ППЩТ ДЕЛ 
2.ППЕРАТИВЕН ПЛАН 
3.РАСХПДИ  НА РЕ  ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИЩТА 
4. ПРИХПДИ  НА РЕ ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИЩТА 
5.ПРЕПДНИ И ЗАВРЩНИ ПДРЕДБИ 
 
1.ППЩТ ДЕЛ 
  Врз пснпва на дпнесената Пдлука  на Спветпт за кпристеое на јавнипт 
прпстпр за паркираое на ппдрашјетп на град Щтип(,,Службен гласник на 
Ппщтина Щтип, бр. 11/18,07/19,02/21 и 15/21), сп цел прганизираое 
управуваое,уредуваое и пдржуваое на јавните ппврщини за паркираое,пред 
се вп наспка за квалитетнп и ефикаснп задпвплуваое на пптребите на жителите 
на Централнптп градскп ппдрашје и секакп рещаваое на сппбраќајнипт метеж и 
прпблемпт сп паркираоетп. 

Паркираоетп на ппдрашјетп на град Щтип е пд птвпрен тип. 
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Јавнптп претпријатие врщејќи ја пваа дејнпст ,ппстпјанп утврдува и 
изнапда нпви и ги успврщува ппстпјните услуги следејќи ги спвремените 
трендпви и практики за даваое на услуги за кпристеое на јавните ппврщини за 
паркираое. 

На сите јавни паркиралищта сп кпи управува ЈП,припритет се дава на 
жителите на Централнптп градскп ппдрашје на кпи спгласнп впстанпвената 
делпвна пплитика и нашинпт на прганизираое на рабптата на паркинзите,им се 
гарантира пристап и кпристеое на јавнптп паркиралищте сп щтп всущнпст и се 
пправдува ппстпеоетп на јавните паркинзи какп јавен сервис на граданите,сп 
щтп трајнп и вп кпнтинуитет се впди грижа за правилен, ефикасен и непрешен 
режим на сппбраќајпт на самите паркиралищта,щтп наидува  на пгрпмна 
благпдарнпст и пдпбруваое пд граданите. 

Ппвластени карти-налепници за жителите-станари(пп Шлен 11 пд 
Пдлуката на Спветпт  на Ппщтина Щтип) вп Централнптп градскп 
ппдрашје,врабптените и други лица кпи ги испплнуваат услпвите за ппвластена 
карта сппред Правилникпт на ЈП,,Стипипн 2011,, - Щтип. 

Врз пснпва на Пдлука пд Спветпт на Ппщтина Щтип,за кпристеое на 
јавните ппврщини за паркираое на ппдрашјетп на град Щтип,ппстпи: 
-зимскп рабптнп време  07-18 ш. 
-летнп рабптнп време    07-21 ш. 
-сабпта рабптнп време   07-15 ш. 
 

Вп ппфатпт на прпстпрпт за паркираое-СИНА ЗПНА,  се улиците : 
  -,,Васил Главинпв,,-пд мпстпт кај црквата ,,Св.Никпла,, дп ПУ,,Ваншп 
Прке,,(Камен мпст)  _____________________________89 паркинг места         
  -,,Генерал Михајлп Аппстплски,,-пд ПУ,,Ваншп Прке,,(Каменит мпст) дп „Ппрта 
Прплет“ __________________________________  188 паркинг места .                         
  -,,Марщал Титп,,- пд мпстпт кај Тргпвски Центар   дп црквата,,Св.Никпла,, 
_____________________________________________  253 паркинг места 
  -,,Ваншп Прке,,-пд зад Тргпвски дп пгледалптп__  183 паркинг места                                                                                           
  (,,Рајкп Жинзифпв,,/ ,,Кирил и Метпди,, / ,,Тпщп Арспв,, / ,,Гпце Делшев,,/ ,,Кпле 
Нехтенин,,/ ,,Дпрше Петрпв,,/ ,,Дпбре Радпсавлев,,/ ,,Јпсиф Кпвашев,, и ,, Кузман 
Јпсифпвски 
,Стращп Пинчур,,(кај Текстилнптп ушилищте) ______30 паркинг места 
-“Браќа Миладинпвци“_____________________________33 паркинг места 
-“Марщал Титп“(пред Здравен дпм)__________________12 паркинг места 
-“Сутјеска “(кај Градски пазар) “________                             60 паркинг места  
-“Булевар ЈНА” (Стари бунари)______________________7 паркинг места 

На ппдрашјетп на Ппщтина Щтип се наплатува надпмест за паркираое  na 
вкупнп 855  паркинг места. 
 
2. ППЕРАТИВЕН ПЛАН НА ПДДЕЛЕНИЕТП ЗА ПЛАТЕНИ ПАРКИНЗИ  ЗА  2023 
ГПДИНА 
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1. Дпкплку се јави пптреба за  паркираое  на други улици,ќе треба 
ппставуваое на вертикална и хпризпнтална сппбраќајна сигнализација. 

2. Планиранп е и впведуваое на “Затвпрени паркинзи“. 
 
3. ТРПЩПЦИ  И ПРИХПДИ   НА  ПДДЕЛЕНИЕ  ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИЩТA  

  

 Pozicija  

 
ТРПЩПЦИ  OD 

RABOTEWETO 
 

 
Vertikalna signalizacija 

(soobrakajni znaci) 
30.000 

 
Horizontalna signalizacija 

(boja za obele`uvawe) 
150.000 

 
Tro{oci za pe~atewe na 

grepki i nalepnici и винетки 
200.000 

 Bruto plata na vraboteni 3.679.308 

 Tro{oci za blokatori 20.000 

 Tro{oci za gorivo 50.000 

 
Tro{oci za elektri~na 

energija 
5.000 

 СМС услуга  1.200.000 

 20%komunalna taksa 1.200.000  

 Nepredvideni tro{oci  200.000 

 Vkupno tro{oci: 6.734.308 

 
PRIHODI OD 
RABOTEWETO 

 

 Vkupno prihodi 8.600.000 

 Vkupno tro{oci 6.734.308 

 Razlika 1.865.692 

 

4.ПРЕПДНИ И ЗАВРЩНИ ПДРЕДБИ 
За спрпведуваое на пваа Прпграма се грижи Пдделениетп за платени 

паркинзи вп  ЈП,,Стипипн 2011,,Щтип. 
За делпт пд Прпграмата каде ЈП,,Стипипн 2011,, не е вп мпжнпст да ги 

реализира прпграмските задаши,истите ќе ги реализира Ппщтина Щтип. 
Пваа Прпграма влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп 

вп Службен гласник на Ппщтина Щтип а ќе се применува дп дпнесуваоетп на 
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Прпграмата за кпристеое на јавнипт  прпстпр за паркираое на ппдрашјетп на  
Ппщтина Щтип вп наредната гпдина.                           

  
 

Брпј 08 – 7297 /1 
05 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
  

822. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУШПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРАТАЛЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА 

РАБПТЕОЕТП НА ЈП ,,ИСАР” – ЩТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИПД  
ПД 01.07.2022 ДП 30.09.2022 ГПДИНА 

 
I 

Се пбјавува Заклушпк за усвпјуваое на Кваратален извещтај за 
рабптеоетп на ЈП ,,Исар” – Щтип сп финансиски ппказатели за перипд пд 
01.07.2022 дп 30.09.2022 гпдина. 
 

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

Брпј 09-7298/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
823. 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ” брпј 05/02), шлен 49 став 1 и шлен 21 став 1 тпшка 24 пд 
Статутпт на Ппщтина Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип” брпј 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спветпт на Ппщтина Щтип на 
седницата пдржана на 05 декември 2022 гпдина, дпнесе 
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З А К Л У Ш П К 

ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРАТАЛЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА 
 ЈП ,,ИСАР”-ЩТИП СП ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИПД ПД  

01.07.2022 ДП 30.09.2022 ГПДИНА 
 
I 

Се усвпјува Кваратален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Исар” – Щтип сп 
финансиски ппказатели за перипд пд 01.07.2022 дп 30.09.2022 гпдина. 
 

II 
Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен гласник на Ппщтина Щтип”. 
 

 
Брпј 08 – 7298/1 

05 декември 2022 гпдина 
 

Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
824. 
Врз пснпва на шлен 50 тпшка 3 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 став 1 пд Статутпт на Ппщтина 
Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУШПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРАТАЛЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА 
РАБПТЕОЕТП НА ЈП ,,ИСАР” – ЩТИП ЗА ПДРЖУВАОЕ НА ЈАВНАТА ШИСТПТА ЗА 

ПЕРИПД ПД 01.07.2022 ДП 30.09.2022 ГПДИНА 
 
I 

Се пбјавува Заклушпк за усвпјуваое на Кваратален извещтај за 
рабптеоетп на ЈП ,,Исар” – Щтип за пдржуваое на јавната шистпта за перипд пд 
01.07.2022 дп 30.09.2022 гпдина. 
 

II 
 Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен 
гласник на Ппщтина Щтип“. 
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Брпј 09-7299/2 

 06 декември 2022 гпдина 
 

Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
825. 
Врз пснпва на шлен 36 став 1 тпшка 9 пд Закпнпт за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ” брпј 05/02), шлен 49 став 1 и шлен 21 став 1 тпшка 24 пд 
Статутпт на Ппщтина Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип” брпј 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спветпт на Ппщтина Щтип на 
седницата пдржана на 05 декември 2022 гпдина, дпнесе 

 
З А К Л У Ш П К 

ЗА УСВПЈУВАОЕ НА КВАРАТАЛЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА ЈП ,,ИСАР” – 
ЩТИП ЗА ПДРЖУВАОЕ НА ЈАВНАТА ШИСТПТА ЗА ПЕРИПД  

ПД 01.07.2022 ДП 30.09.2022 ГПДИНА 
 
I 

Се усвпјува Кваратален извещтај за рабптеоетп на ЈП ,,Исар” – Щтип за 
пдржуваое на јавната шистпта за перипд пд 01.07.2022 дп 30.09.2022 гпдина. 
 

II 
Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен гласник на Ппщтина Щтип”. 
 

 
Брпј 08 – 7299/1 

05 декември 2022 гпдина 
 

Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
  
 826. 

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

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА РЕЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕЩУВАОЕ И ИМЕНУВАОЕ  
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НА ШЛЕН НА УПРАВНИПТ ПДБПР НА ППЩТИНСКАТА ЈАВНА УСТАНПВА ДЕТСКА 
ГРАДИНКА „АСТИБП“ ЩТИП  

 
I 

Се пбјавува Рещение за разрещуваое и именуваое на шлен на Управнипт 
пдбпр на ппщтинската јавна устанпва детска градинка „Астибп“ Щтип. 
 

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

Брпј 09-7300/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 827. 

Врз пснпва на шлен 114 став 8, и 16 пд Закпнпт за защтита на децата 
(Службен весник на РМ брпј 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 
192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и „Службен весник на РСМ“ брпј 198/18, 104/19, 
146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 155/22)  и  шлен 21 тпшка 22 пд Статутпт на 
Ппщтина Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата 
пдржана на 05 декември 2022  гпдина, дпнесе 
 

РЕЩЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕЩУВАОЕ И ИМЕНУВАОЕ  НА ШЛЕН НА 

УПРАВНИПТ ПДБПР НА ППЩТИНСКАТА ЈАВНА УСТАНПВА 
ДЕТСКА ГРАДИНКА „АСТИБП“ ЩТИП 

 
1. Пд шлен на Управнипт пдбпр на Ппщтинската јавна устанпва за деца- 

Детска градинка „Астибп“- Щтип какп претставник на устанпвата се 
разрещува: 
 

- Елизабета Симпнпвска 
  

2. За шлен на Управнипт пдбпр на Ппщтинската јавна устанпва за деца-
Детска градинка „Астибп“-Щтип какп претставник на устанпвата се 
именува: 
 

-  Илија Митрпв 
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3. Пва Рещение влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен гласник на Ппщтина Щтип”. 
 
 

Брпј 08 – 7300 /1 
05 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 828. 

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

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА РЕЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕЩУВАОЕ И ИМЕНУВАОЕ НА 
ПРЕТСТАВНИЦИ ВП УПРАВНИПТ ПДБПР НА ППЩТИНСКА УСТАНПВА 

 ЗА КУЛТУРА „ДПМ НА МЛАДИ“ ЩТИП 
 
I 

Се пбјавува Рещение за разрещуваое и именуваое на претставници вп 
Управнипт пдбпр на ппщтинска устанпва за култура „Дпм на млади“ Щтип. 
 

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

Брпј 09-7301/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 829. 

Врз пснпва на шлен 35 став 2, а вп врска сп шлн 38 пд Закпнпт за култура 
(„Службен весник на РМ” брпј 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 
136/12, 23/13, 187/13, 44/14,61/15, 154/15, 39/16 и 11/18) шлен 16 пд Статутпт на 
Дпм на млади Щтип и шлен 21 став 1 тпшка 22 пд Статутпт на Ппщтина Щтип 
(„Службен гласник на Ппщтина Щтип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
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04/11 и 13/14), Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата пдржана на 05 декември 
2022 гпдина, дпнесе 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕЩУВАОЕ И ИМЕНУВАОЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ 

ВП УПРАВНИПТ ПДБПР НА ППЩТИНСКА УСТАНПВА ЗА КУЛТУРА  
„ДПМ НА МЛАДИ“-ЩТИП 

 
1. Пд претставници вп Управнипт пдбпр на ПУК „Дпм на млади“-Щтип се 

разрещуваат: 
 
1. Марјан Спирпв 
2. Драган Ристпвски 
3. Дејан Крншевски 

 
2. За претставници вп Управнипт пдбпр на ПУК „Дпм на млади“-Щтип се 

именуваат: 
1. Иван кпцев 
2. Влаткп Жежпв 
3. Илија Арев 

 

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

 
 

Брпј 08 – 7301 /1 
05 декември 2022  гпдина 

Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

Весна Кпжинкпва, с.р. 
 
 
 830. 

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

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУШПК ЗА УСВПЈУВАОЕ НА ЗАЛПЖБА ЗА УНАПРЕДУВАОЕ 
НА РПДПВАТА ЕДНАКВПСТ И ЕЛИМИНИРАОЕ НА НАСИЛСТВПТП ВРЗ ЖЕНИТЕ ВП 

ППЛИТИКАТА 
 
I 
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Се пбјавува Заклушпк за усвпјуваое на залпжба за унапредуваое на 
рпдпвата еднаквпст и елиминираое на насилствптп врз жените вп пплитиката. 
 

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

Брпј 09-7302/2 
 06 декември 2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 831. 

Врз пснпва на шлен 49 став 1 и шлен 21 став 1 тпшка 36 пд Статутпт на 
Ппщтина Щтип („Службен гласник на Ппщтина Щтип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спветпт на Ппщтина Щтип на седницата 
пдржана на 05 декември 2022 гпдина, дпнесе 

 
З А К Л У Ш П К 

ЗА УСВПЈУВАОЕ НА ЗАЛПЖБА ЗА УНАПРЕДУВАОЕ НА РПДПВАТА ЕДНАКВПСТ И 
ЕЛИМИНИРАОЕ НА НАСИЛСТВПТП ВРЗ ЖЕНИТЕ ВП ППЛИТИКАТА 

 
I 

Се усвпјува залпжбата за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст и 
елиминираое на насилствптп врз жените вп пплитиката. 
 

II 
Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен гласник на Ппщтина Щтип”. 
 

 
Брпј 08 – 7302/1 

05 декември 2022 гпдина 
 

Щ т и п 

 Спвет на Ппщтина Щтип 
Претседател 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 832. 

Врз пснпва на шлен 50, став 1, тпшка 9 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа 
(„Службен весник на РМ” бр.5/02) и шлен 93 – в, став 2 пд Закпнпт за среднптп 
пбразпвание („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 44/95, 24/96, 
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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 и 64/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр. 229/20), 
Градпнашалникпт на Ппщтина Щтип на ден 11.11.2022 гпдина, дпнесе  

 
Р Е Щ Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕЩУВАОЕ НА ДИРЕКТПР НА СРЕДНП ППЩТИНСКП УШИЛИЩТЕ  
„ЈАНЕ САНДАНСКИ“- ЩТИП 

 
1. Врщителпт на дплжнпст Директпр Марија Никплиќ се разрещува пд 

дплжнпста Директпр на СПУ „Јане Сандански” - Щтип,  ппради истек на 
мандатпт,  заклушнп сп 11.11.2022 гпдина.  

2. Сп влегуваое вп сила на пва Рещение престанува да важи Рещениетп 
за именуваое на врщител на дплжнпста на Директпр на Ппщтинскптп 
среднп ушилищте „Јане Сандански“ - Щтип бр. 09-3048/3 пд 12.05.2022 
гпдина. 

3. Пва рещение стапува вп сила пд денпт на дпнесуваоетп, а ќе се 
применува пд 14.11.2022 гпдина. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
 Сп шленпт 93 – в, став 2, пд Закпнпт за среднптп пбразпвание пд 
(„Службен весник на Република Македпнија“ бр. 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 и 64/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македпнија“ бр. 229/20), утврденп е дека врщителпт на 
дплжнпста директпр се именува за време дп избпрпт на директпр на среднптп 
ушилищте, нп не ппдплгп пд щест месеци. 

Ппради истекпт на 6 месеци пд денпт на именуваоетп на врщител на 
дплжнпст Директпр на СПУ „Јане Сандански“ - Щтип, се пдлуши какп вп 
дисппзитивпт на пва Рещение. 

Правна ппука: Незадпвплната страна има правп на жалба вп рпк пд 15 
дена пд денпт на приемпт на Рещениетп преку Градпнашалникпт на Ппщтина 
Щтип дп Државна кпмисија за пдлушуваое вп управна ппстапка и ппстапка пд 
рабптен пднпс вп втпр степен.  

 
 

Брпј 09-3048/6 
11.11.2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
Иван Јпрданпв, с.р. 
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 833. 

Врз пснпва на Шлен 50, став (1), алинеја (9) пд Закпнпт за лпкалната 
сампуправа („Службен весник на Република Македпнија“ брпј 05/02), а вп врска 
сп Шлен 93-в пд Закпнпт за среднптп 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, 6/12, 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), Градпнашалникпт на Ппщтина Щтип на 14.11.2022 
гпдина, дпнесе: 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАОЕ НА ВРЩИТЕЛ НА ДПЛЖНПСТА - ДИРЕКТПР 

НА ППЩТИНСКПТП СРЕДНП УШИЛИЩТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ - ЩТИП 
 

1. Се именува лицетп Марија Никплиќ - струшен наставник пп практишна 
настава за врщител на дплжнпста - Директпр на Ппщтинскптп среднп 
ушилищте „Јане Сандански“ - Щтип, сметанп пд 14.11.2022 гпдина. 

2. Именуванптп лице ќе ги врщи рабптите кпищтп прпизлегуваат пд 
функцијата дп именуваоетп на нпв директпр на ушилищтетп, нп не 
ппдплгп пд 6 (щест) месеци сметанп пд денпт на именуваоетп.  

3. Примерпк пд пва Рещение да се дпстави дп именуванптп лице, 
ушилищтетп и Архивата на Ппщтина Щтип. 

4. Пва Рещение влегува вп сила сп денпт на негпвптп дпнесуваое. 
 

П Б Р А З Л П Ж Е Н И Е 
 

 Врз пснпва на Шлен 93-в пд Закпнпт за среднптп пбразпвание, 
Градпнашалникпт на Ппщтина Щтип вп рпк пд 3 (три) дена пд денпт на 
разрещуваоетп на ппстпјнипт директпр, именува врщител на дплжнпста - 
директпр пд редпт на врабптените кпј ги испплнува услпвите за избпр на 
директпр прппищани вп Шлен 91, став (2) и став (3) пд Закпнпт за среднптп 
пбразпвание. 
 Имајќи гп вп предвид фактпт дека мандатпт на претхпднипт врщител на 
дплжнпста - директпр заврщи, Градпнашалникпт на Ппщтина Щтип пдлуши какп 
вп дисппзитивпт на пва Рещение. 
 

ПРАВНА ППУКА: Прптив пва Рещение мпже да се изјави Жалба дп Државната 

кпмисија за пдлушуваое вп управна ппстапка и ппстапка пд рабптен пднпс вп 

втпр степен вп рпк пд 15 (петнаесет) дена пп приемпт на истптп. 

 

 



07 декември 2022  Број 18 Стр. 1419 

 

Брпј 09-3048/7 
14.11.2022 гпдина 

 
Щ т и п 

 Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

 
Иван Јпрданпв, с.р. 

 

 
 834. 

Врз пснпва на шлен 120 став 9 пд Закпнпт за защтита на децата  (“Службен 
весник на РМ” брпј 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,10/15,25/15, 150/15, 192/15, 
27/16, 163/17 и 21/18 и “Службен весник на РСМ” брпј 104/19, 146/19, 275/19 и 
311/20) и шлен 51 став 3 пд Статутпт на Ппщтина Щтип (“Службен гласник на 
Ппщтината Щтип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 4/11, 13/14 и 5/21), 
Градпнашалникпт на Ппщтина Щтип, дпнесе: 

 
Р Е Щ Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕЩУВАОЕ ПД ФУНКЦИЈАТА ВРЩИТЕЛ НА ДПЛЖНПСТА –
ДИРЕКТПР НА ЈАВНА УСТАНПВА ЗА ДЕЦА ППЩТИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНКА 

 „ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА“-ЩТИП 
 

1. СЕ РАЗРЕЩУВА Ивана Ангелишкпва-диплпмиран правник, пд функцијата-
Врщител на дплжнпста Директпр на Јавна устанпва за деца-Ппщтинска 
детска градинка „Вера Циривири Трена“-Щтип, ппради истекуваое на 
мандат 01.12.2022 гпдина. 

2. Лицетп кпе се разрещува вп рпк пд 15 дена пп разрещуваоетп се враќа на 
рабпта каде рабптел пред да биде избран за директпр на врщеое на 
рабптите кпи пдгпвараат на негпвипт вид и степен на струшна ппдгптпвка. 

3. Вп рпк пд три дена пд денпт на разрещуваоетп на директпрпт, се именува 
врщител на дплжнпста директпр пд редпт на врабптените на устанпвата кпј 
ги испплнува услпвите за директпр и кпј ги врщи рабптите на директпр дп 
именуваое на нпв директпр, најмнпгу дп щест месеци пд денпт на негпвптп 
именуваое. 

4. Пва рещение влегува вп сила сп денпт на дпнесуваоетп, а ќе се пбјави вп 
“Службен гласник на Ппщтина Щтип”. 

 
 

 
 

835. 
Врз пснпва на шлен 120 став 9 и шлен 126 пд Закпнпт за защтита на децата  

(“Службен весник на РМ” брпј 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 

             Брпј 09-3387/5  
30.11.2022 гпдина 

 
Щ т и п 

Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

       
      Иван Јпрданпв, с.р. 



Стр. 1420 Број 18  07 декември 2022 

 

192/15, 27/16, 163/17 и 21/18 и “Службен весник на РСМ” брпј 104/19, 146/19, 
275/19 и 311/20) и шлен 51 став 3 пд Статутпт на Ппщтина Щтип (“Службен 
гласник на Ппщтината Щтип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 4/11, 13/14 
и 5/21), Градпнашалникпт на Ппщтина Щтип, дпнесе: 
 

Р Е Щ Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАОЕ НА ВРЩИТЕЛ НА ДПЛЖНПСТА- ДИРЕКТПР НА ЈАВНА 

УСТАНПВА ЗА ДЕЦА ППЩТИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНКА 
 „ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА“-ЩТИП 

 
1. За врщител на дплжнпста - Директпр на Јавна устанпва за деца-

Ппщтинска детска градинка „Вера Циривири Трена“-Щтип, се именува 
Ивана Ангелишкпва-диплпмиран правник. 

2. Врщителпт на дплжнпста-директпр ќе ги има сите права и пбврски какп 
Директпр на Јавна устанпва за деца-Ппщтинска детска градинка „Вера 
Циривири Трена“-Щтип, сметанп пд 01.12.2022 гпдина. 

3. Се задплжува врщителпт на дплжнпста –директпр вп рпк пд 3(три) дена 
сп разрещениптдиректпр да изврщат примппредаваое на правата и 
дплжнпстите, вп спгласнпст сп ппзитивните закпнски прпписи. 

4. Функцијата врщител на дплжнпст-директпр ќе се изврщува се дпи збпрпт 
на Директпр на Јавна устанпва за деца-Ппщтинска детска градинка „Вера 
Циривири Трена“-Щтип, нп не ппдплгппд 6 (щест) месеци. 

5. Пва рещение влегува вп сила сп денпт на дпнесуваоетп, а ќе се пбјави вп 
“Службен гласник на Ппщтина Щтип”. 
 
 

 

                 Брпј 09-3387/6   
30.11.2022 гпдина 

 
Щ т и п 

Ппщтина Щтип 
Градпнашалник 

    
       Иван Јпрданпв, с.р. 


