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32. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

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

 ФИНАНСИСКА ПОМОШ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА И СИРИЈА 
 
I 

Се објавува Одлука за одобрување хуманитарна финансиска помош на 
Република Турција и Сирија. 

 
II 

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

Број 09-1061/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 33. 

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11,  13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана 
на  8 февруари 2023 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ХУМАНИТАРНА ФИНАНСИСКА ПОМОШ 
 НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА И СИРИЈА 

 
Член 1 

Се одобруваат финансиски средства за хуманитарна помош на Република 
Турција во висина од 200.000,00 денари и на Сирија во висина од 100.000,00 
денари. 
 

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

Општина Штип за 2023 година.  
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Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Штип”. 
 

 
Број 08-1061/1 

 8 февруари 2023 година 
 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 

 
  
 34. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД  
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 2587 ЗА 

 КО ШТИП-7 СО НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ 
 
I 

Се објавува Одлука за утврдување на потребата од донесување на 
урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на 
земјиштето на КП 2587 за КО Штип-7 со намената на бесправно изградениот 
објект. 

 
II 

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

Број 09-1062/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 35. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип 
(„Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 05/21), а во врска со член 10 став 4 од Закон за постапување со 
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бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 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), 
Советот на Општина Штип на седницата одржана на 8 февруари 2023 година, 
донесе 
 

 О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА  

УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ  
НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 2587 ЗА КО ШТИП-7 

СО НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ 
 

Член 1 
 Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко-
планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 2587 
за КО Штип-7 со намената на бесправно изградениот објект.  
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Штип“. 
 
 

Број 08-1062/1 
8 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 

 
 
 36. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ 

НА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА 
НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 538 ЗА КО НОВО СЕЛО-ШТИП СО НАМЕНАТА 

НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ 
 
I 

Се објавува Одлука за утврдување на потребата од донесување на 
урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на 
земјиштето на КП 538 за КО Ново Село-Штип со намената на бесправно 
изградениот објект. 
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II 
 Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Штип“. 
 
 

Број 09-1063/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 37. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип 
(„Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 05/21), а во врска со член 10 став 4 од Закон за постапување со 
бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 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), 
Советот на Општина Штип на седницата одржана на 8 февруари 2023 година, 
донесе 
 

 О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА  

УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ  
НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 538 ЗА КО НОВО СЕЛО-ШТИП 

СО НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ 
 

Член 1 
 Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко-
планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 538 за 
KO Ново Село-Штип со намената на бесправно изградениот објект.  
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Штип“. 
 
 
 

Број 08-1063/1 
8 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 
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 38. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ 

НА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА 
НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 783 ЗА КО ШТИП-7 СО НАМЕНАТА НА 

БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ 
 
I 

Се објавува Одлука за утврдување на потребата од донесување на 
урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на 
земјиштето на КП 783 за КО Штип-7 со намената на бесправно изградениот 
објект. 

 
II 

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

Број 09-1064/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 39. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип 
(„Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 05/21), а во врска со член 10 став 4 од Закон за постапување со 
бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 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), 
Советот на Општина Штип на седницата одржана на 8 февруари 2023 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА  

УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ  
НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 783  ЗА КО ШТИП-7  

СО НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ 
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Член  1 
 Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко-
планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 783  за 
КО Штип-7 со намената на бесправно изградениот објект. 
 

Член  2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Штип“. 
 
 

Број 08-1064/1 
8 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 

 
 
 40. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ 

НА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА 
НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 176 ЗА КО ШТИП- ВОН ГРАД СО НАМЕНАТА 

НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ 
 
I 

Се објавува Одлука за утврдување на потребата од донесување на 
урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на 
земјиштето на КП 176 за КО Штип-вон град со намената на бесправно 
изградениот објект. 

 
II 

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

Број 09-1065/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 
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 41. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип 
(„Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 05/21), а во врска со член 10 став 4 од Закон за постапување со 
бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 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), 
Советот на Општина Штип на седницата одржана на 8 февруари 2023 година, 
донесе 
 

 О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА  

УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ  
НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 176 ЗА КО ШТИП-ВОН ГРАД 

СО НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ 
 

Член 1 
 Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко-
планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 176  
во м.в Бабите со намената на бесправно изградениот објект А4-3-викенд куќа. 
 
                                                                     Член 2 
            Не се утврдува дека се исполнети условите за донесување на 
урбанистичко планска документација за дел од парцелата на КП 176 за објект со 
намена фарма. 
              

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Штип“. 
 
 

Број 08-1065/1 
8 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 

 
 
 42. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ 

НА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА 
НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 733 И  КП 1583 ЗА КО ДОЛАНИ СО  

НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ 
 
I 

Се објавува Одлука за утврдување на потребата од донесување на 
урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на 
земјиштето на КП 733 и КП 1583 за КО Долани со намената на бесправно 
изградениот објект. 

 
II 

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

Број 09-1066/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 43. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип 
(„Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 05/21), а во врска со член 10 став 4 од Закон за постапување со 
бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 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), 
Советот на Општина Штип на седницата одржана на 8 февруари 2023 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА  
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ  

НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 733 и КП 1583 ЗА КО ДОЛАНИ 
СО НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ 

 
Член 1 

 Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко-
планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 733 и 
КП 1583 за KO Долани со намената на бесправно изградениот објект.  
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Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Штип“. 
 
 

Број 08-1066/1 
8 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 

 
 
 44. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ  

НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА 
 
I 

Се објавува Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Штип за 2023 година. 

 
II 

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

Број 09-1067/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 45. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” број 05/02) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на 
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), а во врска со член 34 став 4 и 5 од Законот за 
буџетите („Службен весник на РМ“ број 64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 
180/11, 171/12, 192/15, 167/16 и „Службен весник на РСМ“ 203/22), Советот на 
Општина Штип на седницата одржана на 8 февруари 2023 година, донесе 



Стр. 78 Број 2  09 февруари 2023 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА  

НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот 
на Општина Штип за 2022 година на следниот начин: 
 

              
Потпрограма    

БУЏЕТ Самофи-
нансирање ДОТАЦИИ ДОНАЦИИ КРЕДИТИ 

Потставка   

FA0 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ) 
482130 Реконструкција на 
улици -6.000.000 0 0 0 0 

JI0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВ. 
486190 Купување на др. 
моторни возила 6.000.000 0 0 0 0 

  
0 0 0 0 0 

 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Штип“ и станува составен дел на Буџетот на 
општината за 2023 година.  
 

  
Број 08-1067/1 

8 февруари 2023 година 
 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 

 
 
 46. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

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

УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТ „ЗА МОДЕРЕН, УРБАН И ЧИСТ ГРАД“ 
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I 

Се објавува Одлука за одобрување средства за финансиско учество во 
проект „За модерен,урбан и чист град“. 

 
II 

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

Број 09-1068/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 47. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 25 и член 48 став 1 од Статутот на 
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата 
одржана на 8 февруари 2023 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНAНСИСКО УЧЕСТВО  
ВО ПРОЕКТ „ЗА МОДЕРЕН, УРБАН И ЧИСТ ГРАД“ 

 
    Член 1 
  Општина Штип ќе учествува во реализација на проектот „За модерен, 
урбан и чист град“ со сопствено учество од вкупно 768.896,10 денари 

 
Член 2 

Средствата за сопствено учество наведени во члeн 1 на оваа Одлука ќе се 
исплатат од Буџетот на Општина Штип за 2023 година. 

 
Член 3 

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

Број 08-1068/1 
8 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 

 



Стр. 80 Број 2  09 февруари 2023 

 
 
 48. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ 

 НА ОДЛУКА ЗА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА 
 ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА ШТИП 

 
I 

Се објавува Одлука за измена и дополнување на Одлука за општински 
линиски превоз на патници во Општина Штип. 

 
II 

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

Број 09-1069/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 49. 

Врз основа на член 22 од Закон за превоз во патниот сообраќај („Службен 
весник на Република Македонија“ број 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 
140/2010, 17/2011, 53/2011, 06/2012, 23/2013, 120/2013, 163/2013, 187/2013, 
42/2014, 112/2014, 166/2014, 44/2015, 97/2015, 124/2015, 129/2015, 193/2015, 
37/2016, 71/2016, 64/2018, 140/2018, 163/2018 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ број 275/2019 и 67/22), член 5 став 1 точка 5 од Закон за 
комуналните дејности („Службен весник на Република Македонија“ број 
95/2012, 163/2013, 42/2014, 44/2015, 147/2015, 31/2016, 64/2018 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ број 302/20) и член 21 став 1 точка 35 
од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип" брoj 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на 
седница одржана на 8 февруари 2023 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 
 ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО  

ОПШТИНА ШТИП 
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Член 1 
Во Одлуката за општински линиски превоз на патници во Општина Штип 

(„Службен гласник на Општина Штип“ број 05/20 и 04/22) член 1 став 1 алинеја 6 
се брише. 
 

Член 2 
Член 2 се менува и гласи: 
„Превозот на патници, Општина Штип го организира како јавна служба. 
Носител на општинскиот линиски превоз на патници во општина Штип е 

ЈП Стипион 2011 - основано од Општина Штип (во натамошниот текст: Јавното 
претпријатие). 

Обезбедувањето на услови за вршење на дејноста на линискиот превоз на 
патници се врши врз основа на програма. 

Јавното претпријатие, како носител на линискиот превоз на патници во 
Општина Штип, за вршење на дејноста донесува годишна програма до крајот на 
тековната година за наредната година по претходна согласност од Советот на 
Општина Штип. 

Јавното претпријатие е должно: 
− континуирано и редовно да ги одржува линиите, 
− превозот на патници да го врши во се според елементите на линијата, 

дозволата и регистрираниот возен ред, 
− да ја применува цената на услугата за превоз, согласно утврден 

Ценовник од страна на Советот на општината и да се грижи за 
наплатата на превозната услуга, 

− да се грижи за соодветно и квалитетно работење, односно давање 
услуга, 

− да се грижи за функционалноста и исправноста на објектите, опремата 
и уредите, 

− да ги извршува превземаните договорни обврски. 
  
 Непочитувањето на која било обврска од ставот (3) на овој член е основ за 
изрекување на мерки и санкции согласно закон и оваа одлука.“ 

 
Член 3 

Во член 3 став 2 се брише. 
Став 4 се брише. 
 

Член 4 
Во член 6 став 1 зборот „Превозниците“ се заменува со зборот „Јавното 

претпријатие“. 
 

Член 5 
Во член 8 се додаваат нови ставови (2), (3), (4), (5), (6), (7) I (8) кои гласат: 
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„Бојата на автобусите од надворешната страна е црвена. 
Возилата со кои се врши превозот на патници мораат да бидат во 

исправна состојба и пред нивното дневно упатување во сообраќај да бидат 
чисти и проветрени. 

Јавното претпријатие е должено да го исклучи возилото од сообраќај ако 
во текот на возењето просторот се извалка во толкава мерка што натамошното 
вршење на превозот не е возможно. 

Просторот во возилата, во вршењето на превозот, мора да се проветрува, 
а температуратане може да изнесува под +10º C, ниту над +25º C. 

При вршењето на превозот на патници, во возилото не смее да се прими: 
− лице кое е видливо под дејство на алкохол, 
− лице чиј багаж или ствари кои сака да ги внесе во возилото, би можеле 

дапредизвикаат повреда или вознемирување на другите патници или 
оштетување на возилото, 

− дете помладо од шест години без придружба на возрасно лице. 
Во возилото не е дозволено внесување на: 

− ствари со димензии поголеми од 80x50x40 см или потешки од 30 
килограми, 

− огнено оружје, експлозивни и лесно запаливи предмети и течности, 
− предмети кои можат да го загрозат животот, здравјето и имотот на 

патниците и службените лица, односно да предизвикаат повреди, 
оштетувања или вознемирување. 

  
 По исклучок на став (7) алинеја 2 на овој член, на припадниците на АРМ и 
МВР кога се на службена задача, им е дозволено да носат лично наоружување, 
утврдено со посебни прописи.“ 
 

Член 6 
Во член 15 зборовите „Превозникот“ се заменуваат со зборвите „Јавното 

претпријатие“. 
 

Член 7 
Во член 16 зборовите „Превозникот“ се заменуваат со зборвите „Јавното 

претпријатие“. 
 

Член 8 
Во член 17 зборот „Превозникот“ се заменува со зборот „Јавното 

претпријатие“. 
 

Член 9 
Во член 21 зборот „Превозникот“ се заменува со зборот „Јавното 

претпријатие“. 
Член 10 

Член 22 се менува и гласи: 
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„Службени лица, во смисла на оваа одлука, се возач на возило и 

контролор на наплатата. 
Возачот е должен: 
− возилото да го запира на сите стојалишта според регистрираниот возен 

ред и по запирањето да ги отвори вратите заради влегување или 
излегување на патниците; 

− возилото да го запира на обележаниот простор на стојалишта, при што 
доколку неговото возило е прво да застане на почетната линија на 
стојалиштето; 

− да дозволи влегување и излегување на патниците само на 
обележаниот дел на автобуското стојалиште; 

− да овозможи излегување на патниците од возилото на безбеден начин 
и надвор од стојалиштето во случај на подолг застој; 

− за време на стоењето на терминалот или свртувалиштето да преземе 
соодветни дејствија и активности со цел обезбедување на возилото од 
неконтролирано движење; 

− да се придржува до возниот ред на линијата; 
− да почне да го движи возилото откога ќе се увери дека сите врати се 

затворени; 
− да се грижи за одржување на редот во возилото; 
− да го извести одговорното лице во Јавното претпријатие за секоја 

непредвидена ситуација што ќе се појави во текот на возењето. 
  
 На возачот му е забрането да го вози возилото со отворени врати. 

 Возачот не смее да дозволи престој на други лица во просторот што е 
издвоен и наменет за возачот. 

 За време на возењето возачот не смее да разговара со патниците, освен 
да им дава неопходни информации во врска со превозот, ниту да користи 
мобилен телефон. 

 Контролата на наплатата на услугата односно поседување документ за 
превоз во возилата на сите превозници ја вршат контролори на наплата.  

 Контролорите треба да имаат завршено најмалку четиригодишносредно 
образование (стекнати 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО), што се докажува 
со диплома/уверение. 

 Контролорите се јавни службеници во Јавното претпријатие и при вршење 
на контролата задолжително носат службена легитимација. 

 Пред почетокот на контролата, контролорот е должен да покаже 
службена легитимација. 

 Во постапката при вршење на контролата, доколку патникот се затекне 
без возен билет или користи несоодветен или туѓ возен билет или одбива да 
покаже возен билет, контролорот има право да побара да изврши проверка на 
идентитетот на патникот. 

 Проверка на идентитетот на патникот, контролорот врши со увид во 
неговата јавна исправа (лична карта или пасош) или друга исправа со негова 
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фотографија од која може да се утврди идентитетот на лицето (возачка дозвола, 
здравствена легитимација и студентска легитимација), а потоа веднаш му ја 
враќа исправата на патникот. 

 Доколку патникот одбива да даде податоци за себе или нема да го 
докаже идентитетот со исправите од ставот (11) на овој член, контролорот ја 
известува најблиската полициска станица за потребата од присуство на 
полициски службеник во автобусот. 

 Формата и содржината на службената легитимација ги пропишува 
одговорното лице во Јавното претпријатие. 

 Службените лица за време на реализација на превозот се должни да се 
однесуваат коректно, културно кон патниците, не смеат да разговараат со 
патниците освен да им даваат неопходни информации во врска со превозот, не 
смеат да пушат во возилото, да се под дејство на алкохол, дрога или друго 
опојно средство.“ 

Член 11 
 По член 22 се додава нов член 22-а кој гласи:  
 „Со влегување на патник во возилото се смета дека истиот склучил 

договор за користење превоз со Јавното претпријатие. 
 Патникот може да ја користи услугата на превоз само со соодветен возен 

билет што е должен да го даде на увид заради проверка на барање на овластено 
лице за контрола на возни билети. 

 Патникот кој во автобус ќе се затекне без возен билет или користи 
несоодветен или туѓ возен билет или одбива да покаже возен билет, има право 
да купи доплатен билет во висина утврдена со ценовникот на Јавното 
претпријатие. 

 Доколку патникот купи доплатен билет ќе може да го заврши започнатиот 
превоз, а во спротивно, ако патникот не купи доплатен билет во автобусот, 
превозот му се прекинува на првото следно стојалиште. 

 Ако патникот не е во можност да плати доплатен билет во автобусот, а 
сака да го заврши започнатиот превоз, контролорот ќе состави записник во кој 
ќе биде содржана и согласноста на патникот да го плати доплатниот билет во 
рок од 8 (осум) дена. Патникот задолжително го потпишува записникот. 

 Во случај патникот да не плати дополнителен билет во рок од 8 (осум) 
дена, контролорот е должен да поднесе предлог за поведување прекршочна 
постапка до инспекцијата за патен сообраќај на Општина Штип. 

 Доколку сторителот на прекршокот е малолетник во тој случај се 
постапува согласно со Законот за малолетничка правда.  

 На патниците им е забрането во автобус да:  
− влегуваат во алкохолизирана состојба или да консумираат алкохол во 

возилото, 
− внесуваат животни, освен во случаите од член 11 став 16  на оваа 

одлука, 
− внесуваат оружје, освен лицата од членот 5 став 8 на оваа одлука, 
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− внесуваат багаж и предмети кои можат да предизвикаат повреда, да 

оштетат, извалкаат или да ги вознемират патниците или да го оштетат 
автобусот, 

− внесуваат запаливи и експлозивни, односно опасни материи, 
− вознемируваат со викање, непристојни изрази и други слични 

постапки, 
− ги спречуваат или да им пречат на службените лица во возилото во 

вршење на работата, 
− јадат во возилото, да фрлаат отпадоци и да го оштетуваат возилото и 

уредите и опремата во истот, како и неговите ознаки, 
− пушат во возилото, 
− користат радиодифузни и други уреди за гласна музика (исклучок се 

службените радио станици/уреди), 
− се задржуваат во возилото на начин со кој ќе ја попречуваат наплатата 

на превозниот билет, влезот, односно, излезот од возилото, го 
попречуваат или отежнуваат сместувањето на патниците во возилото, 

− влегуваат во возилото кога службените лица ќе објават дека возилото 
не прима патници, односно дека пропишаниот број на места е 
пополнет, 

− го оневозможуваат отварањето и затварањето на вратите, како и 
насилно да ги отвараат вратите во возилото, 

− влегуваат и излегуваат од возилото кое е во движење, да се фаќаат или 
да се возат на надворешната страна на возилото, 

− манифестираат други облици на вандалско однесување. 
  
 Службеното лица во возилото е должно да го опомене патникот ако 

истиот постапува спротивно на одредбите од став 9 на овој член, а ако и покрај 
опомената патникот изврши некое од наведените дејствија, службеното лице ќе 
побара од патникот да го напушти возилото. Во случај на противење на 
патникот, возачот или службеното лице ќе побара асистенција од полициски 
службеник. 

 Патникот во возилото има право да зафати едно седиште. 
 Лицата со телесен инвалидитет, постарите лица, лицата со мали деца и 

бремените жени имаат предност при влегување во возилото и користење на 
местата за седење. 

 Патникот е должен стварите најдени во возилото и на стојалиштето да ги 
предаде на возачот. 

 Доколку сопственикот на најдените ствари не се пронајде за време на 
возењето, возачот ќе ги предаде најдените ствари на соодветната служба во 
Јавното претпријатие веднаш по завршувањето на работата. 

 Со најдените ствари во возилата Јавното претпријатие е должно да 
постапува согласно прописите кои ја регулираат постапката со најдени ствари. 

 Слепите лица имаат право во возилото да внесат специјално обучени 
кучиња – водичи, лицата во инвалидска количка рехабилитациски кучиња, а 
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дете со пречки во развојот, покрај придружбата со родител може да внесе во 
возилото и тераписко куче. Кучињата мора да се обезбедени со официјален 
документ, појас, корпа и ознака.“ 

 
Член 12 

По член 26 се додава нов член 26-а кој гласи: 
„За користење на автобуските стојалишта на територијата на Општина 

Штип се плаќа надоместок што го одредува Советот на Општината Штип со 
посебна одлука. 

За користење на автобуските стојалишта на територијата на Општина 
Штип Јавното претпријатие не плаќа надоместок.“ 

 
Член 13 

Делот VII со насловот и членовите 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37 се бришат. 
 

Член 14 
Членовите 38, 39, 40 и 41 стануваат членови 31, 32, 33 и 34. 

 
Член 15 

Во член 31 зборот „Превозникот“ се заменува со зборот „Јавното 
претпријатие“. 

 
Член 16 

Во член 33 зборот „Превозниците“ се заменува со зборот „Јавното 
претпријатие“. 

 
Член 17 

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

 
 
Број 08-1069/1 

8 февруари 2023 година 
 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 

 
 
 50. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИОТ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ  
НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА ШТИП 

 
I 

Се објавува Одлука за изменување на Одлуката за субвенционирање на 
општинскиот линиски превоз на патници во Општина Штип. 

 
II 

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

Број 09-1070/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 

 51. 
Врз основа на член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај 

(„Службен весник на РМ“ број 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 
53/11, 06/12, 120/13, 163/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 
129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18, 163/18 и „Службен весник на 
РСМ“ број 275/19 и 67/22), член 5 став 1 точка 5 од Закон за комуналните 
дејности („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2012, 163/2013, 
42/2014, 44/2015, 147/2015, 31/2016, 64/2018 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ број 302/20), член 21 став 1 точка 35 од 
Статутот на Општината Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21) и член 21-а од Одлуката за 
општински линиски превоз на патници во Општина Штип („Службен гласник 
на Општината Штип" број 05/20 и 04/22), Советот на Општина Штип на 
седница одржана на 8 февруари 2023 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИОТ  

ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА ШТИП 
 

Член 1 
Член 2 од  Одлуката за субвенционирање на општинскиот линиски 

превоз на патници во општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ 
број 04/22 и 12/22), се менува и гласи: 
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„Средствата што општина Штип ги доделува на Јавното претпријатие 

Стипион 2011 Штип кое го врши општинскиот линиски превоз на патници во 
општина Штип се предвидени во Буџетот на Општина Штип за 2023 година во 
износ од  максимални 12.000.000,00 (дванаесет милиони) денари за 
капитални субвенции и во износ од  4.456.760,00 (четири милиони 
четиристотини педесет и шест илјади и седумстотини и шеесет) денари за 
тековни трошоци по изминат километар на линија за четири месеци 
(септември, октомври, ноември и декември).  

Износот на финансиска подршка за субвенционирање на општински 
линиски превоз на патници ќе се пресметува за секоја линија пооделно, 
согласно регистрираниот возен ред за истата линија по изминат километар 
при што износот за субвенцијата ќе изнесува 200 денари по изминат 
километар според временските термини на поаѓање и доаѓање со кои не е 
опфанат превозот на ученици. 

Капиталните субвенции ќе се извршат со еднократна уплата како 
учество за набавка на автобусите, а субвенциите за тековни трошоци по 
изминат километар на линија ќе се врши на месечно ниво, согласно вкупно 
изминатите километри што Јавното претпријатие ги изминало според 
регистрираниот возен ред. 

Должината на линијата (во целиот обрт од почетното до крајното 
стојалиште и обратно), која е предмет на субвенционирање е утврдена во 
издадените возни редови по кои Јавното претпријатие го врши превозот.“ 

 
Член 2 

 Во член 3 став 2 табелата се менува и гласи: 
 

 месеци км/ме
с 
 

ден/ме
с 
 

Вкупно денари 
по линија 

Линија 
1 

Септемв
ри 

664 132.800,
00 

 
544.480,00 

Октомв
ри 

730,4 146.080,
00 

Ноемвр
и 

664 132.800,
00 

Декемв
ри 

664 132.800,
00 

Линија 
1.1 

Септемв
ри 

308 61.600,0
0 

 
246.400,00 

Октомв
ри 

277,2 55.440,0
0 

Ноемвр
и 

308 61.600,0
0 

Декемв 338,8 67.760,0
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ри 0 

Линија 
2 

Септемв
ри 

720 144.000,
00 

 
590.400,00 

Октомв
ри 

792 158.400,
00 

Ноемвр
и 

720 144.000,
00 

Декемв
ри 

720 144.000,
00 

Линија 
3 и 3.1 

Септемв
ри 

1.632 326.400,
00 

 
1.327.320,00 

Октомв
ри 

1.686,2 337.240,
00 

Ноемвр
и 

1.632 326.400,
00 

Декемв
ри 

1.686,4 337.280,
00 

Линија 
4 

Септемв
ри 

1.040 208.000,
00 

 
852.800,00 

Октомв
ри 

1.144 228.800,
00 

Ноемвр
и 

1.040 208.000,
00 

Декемв
ри 

1.040 208.000,
00 

Линија 
4.1 

Септемв
ри 

192 38.400,0
0 

 
153.600,00 

Октомв
ри 

172,8 34.560,0
0 

Ноемвр
и 

192 38.400,0
0 

Декемв
ри 

211,2 42.240,0
0 

Линија 
5 и 5.1 

Септемв
ри 

912 182.400,
00 

 
741.760,00 

Октомв
ри 

942,4 188.480,
00 

Ноемвр
и 

912 182.400,
00 

Декемв
ри 

942,4 188.480,
00 

Вкупно    4.456.760,00 
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Член 3 
 Членовите 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 се бришат. 

 
Член 4 

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

 
Број 08-1070/1 

8 февруари 2023 година 
 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 

 
 
 52. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА  
ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ВО ОПШТИНСКИОТ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ 

 НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА ШТИП 
 
I 

Се објавува Тарифен систем за изменување на Тарифниот систем во 
општинскиот линиски превоз на патници во Општина Штип. 

 
II 

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

Број 09-1071/2 
9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

  
 

 53. 
Врз основа на член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај 

(„Службен весник на РМ“ број 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 
06/12, 120/13, 163/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 
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193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18, 163/18 и „Службен весник на РСМ“ број 
275/19 и 67/22), член 5 став 1 точка 5 од Законот за комуналните дејности 
(„Службен весник на РМ“ број 95/2012, 163/2013, 42/2014, 44/2015, 147/2015, 
31/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 
302/20), член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општината Штип („Службен 
гласник на Општината Штип" број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 
и 05/21) и член 21 од Одлуката за општински линиски превоз на патници во 
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип" број 05/20 и 04/22), 
Советот на Општина Штип на седница одржана на 8 февруари 2023 година, 
донесе 

 
ТАРИФЕН СИСТЕМ  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ 
ВО ОПШТИНСКИОТ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ  

ВО ОПШТИНА ШТИП 
 

Член 1 
Во член 3 став 1, Табелата 2 од Тарифниот систем во општинскиот линиски 

превоз на патници во Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип број 
04/22 и 12/22) се менува и гласи: 

 
„Табела 2. Линии Л 1 (поаѓање 3 и 4 и доаѓање 1 и 2); Л 3 (поаѓање 4 и 6 и 

доаѓање 1 и 3); Л 4 (поаѓање 4 и 6 и доаѓање 1 и 3); Л 4.1. и Л 5 (поаѓање 3 и 4 и 
доаѓање 1 и 2). 

 
 Поединечен билет за 

едно возење (денари) 
Тарифа 1 50 
Тарифа 2 80 
Тарифа 3 90 

 
Цените на билетите се со пресметан ДДВ.“ 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на Oпштина Штип“. 

 
 
Број 08-1071/1 

8 февруари 2023 година 
 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 
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54. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

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

ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 
 НЕКОИ ВИДОВИ УРБАНА ОПРЕМА (ТИПСКИ ОБЈЕКТИ) 

 
I 

Се објавува Одлука за утврдување на висината на надоместокот за 
поставување на некои видови урбана опрема (типски објекти). 

 
II 

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

Број 09-1072/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 55. 

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02), член 21 став 1 точка 35 од Статутот на 
Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата 
одржана на 8 февруари 2023 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА  
НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА НЕКОИ  

ВИДОВИ УРБАНА ОПРЕМА (ТИПСКИ ОБЈЕКТИ) 
 

Член 1 
   Со оваа Одлука се  утврдува  висината на надоместокот кој ќе се наплаќа 

за поставување на некои видови урбана опрема (типски објекти) во Oпштина 
Штип. 
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Член 2 
 Висината на надоместокот за поствување на урбаната опрема (типски 
објекти) од член 1 на оваа Oдлука се наплаќа месечно и тоа: 

– Висината на надоместокот за објект поставен од  заинтересиран субјект 
изнесува месечно по 120,00 денари м2; 

– Висината на надоместокот за објект поставен од Општина Штип изнесува 
месечно по 3000,00 денари м2. 

–  
Член 3 

 Утврдувањето на условите, начинот и рокот за поставување и 
отстранување на урбаната опрема (типски објекти) ќе бидат уредени со 
одобрението за поставување на истите. 
 

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

Број 08-1072/1 
8 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 

 
 
 56. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА   

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА СТАТУТ НА ЈП „СТИПИОН 2011“-ШТИП 
 
I 

Се објавува Одлука за давање согласност на  Пречистен текст на Статут на 
ЈП „Стипион 2011“-Штип. 

 
II 

 Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Штип“. 
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Број 09-1073/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 57. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија 
(„Службен весник на РМ“ број 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен 
весник на РСМ“ број 275/19, 89/22 и 274/22) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот 
на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата 
одржана на 8 февруари 2023 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ  
НА СТАТУТ НА ЈП „СТИПИОН 2011“-ШТИП 

 
Член 1 

Се дава согласност на Пречистениот текст на Статутот на ЈП „Стипион 
2011“-Штип. 

 
Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Статут на Јавното претпријатие за 
одржување на улици и патишта и други комунално-услужни дејности „Стипион 
2011“-Штип (Пречистен текст), утврден од Управниот одбор на ЈП „Стипион 
2011“-Штип со број 0202-48/6 од 27.01.2023 година. 

 
Член 3 

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

 
 

Број 08-1073/1 
8 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова 

 
 
 58. 

Врз основа на член 11 став 2 точка 1 од Статутот на ЈП „Стипион 2011”Штип 
(„Службен гласник на Општина Штип“ број 10/12) Управниот одбор на ЈП 
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Стипион 2011 Штип на седницата одржана на ден 27-01-2023 година, го утврди 
Пречистенот  текст  на Статутот на ЈП Стипион 2011 Штип. 

Пречистениот текст на Статутот на ЈП „Стипион 2011” Штип ги опфаќа: 
Статут на ЈП „Стипион 2011” Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 
10/12), Одлука за изменување и дополнување на Статутот  ЈП „Стипион 
2011”Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/13), Одлука за 
изменување и дополнување на Статутот на ЈП Стипион 2011 Штип („Службен 
гласник на Општина Штип“ број 03/15 година), Статутарна одлука за изменување 
и дополнување на Статутот  на ЈП Стипион 2011 Штип („Сл.гласник на Општина 
Штип број 13/22 година) и Одлуката за дополнување на Статутот на ЈП Стипион 
2011 Штип  (Службен .гласник на Општина Штип број 01/23). 
 

С Т А Т У Т 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИ 
И ПАТИШТА И ДРУГИ КОМУНАЛНО-УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ 

„СТИПИОН 2011”- ШТИП 
(Пречистен текст) 

 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Статут поблиску се уредуваат: организацијата, управувањето и 

раководењето со јавното претпријатие, дејноста, општите акти и постапката за 
нивното донесување како и други прашања од значање за јавното претпријатие. 
 

Член 2 
Јавното претпријатие е правно лице со права, обврски и одговорности 

утврдени со закон. 
Јавното претпријатие има своја жиро сметка. 
Јавното претпријатие се основа заради вршење дејности од јавен интерес 

- одржување на улици и патишта и други комунални услужни дејности. 
Дејности од јавен интерес се дејностите или одделни работи од дејности 

со кои се остварува јавен интерес. 
Во извршувањето на дејностите од јавен интерес, јавното претпријатие 

треба да ги почитува следните принципи: сигурност во давањето на 
услугите,континуитет и квалитет на услугата, транспаретност, достапност и 
универзалностна услугите, заштита на корисниците и потрошувачите. 
 

2. ОСНОВАЊЕ 
Член 3 

Советот на Општина Штип го основа јавното претпријатие, со донесување 
на акт за основање. 
 

3. ДЕЈНОСТ, ФИРМА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТЕМБИЛ НА ЈП    
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Член 4 
Претежна дејност на ЈП  Стипион 2011 Штип е шифрата   

 
42.11-Изградба на патишта и автопати 
 

Јавното претпријатие во внатрешниот промет ги врши следните дејности: 
 

41.20-Изградба на станбени и нестанбени згради 
42.11-Изградба на патишта и автопати 
42.12-Изградба на железници и подземни железници 
42.13-Изградба на мостови и тунели 
42.21-Изградба на комунални објекти за течности 
42.22-Изградба на електрични водоводи и телекомуникациски линии 
42.91-Изградба на хидроградежни објекти 
42.99-Изградба на други објекти од нискоградба неспоменати на друго место 
43.11-Уривање 
43.12-Подготвителни работи на градилиште 
43.21-Електроинсталатерски работи 
43.22-Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации 
за греење и клима уреди 
43.29-Други градежно-инсталатерски работи 
43.99-Останати специјализирани градежни работи,неспоменати на друго место 
52.21-Услужни дејности поврзани со копнениот превоз 
68.32-Управување со недвижен имот со хонорар или врз база на договор 
71.20-Техничко испитување и анализа 
96.03-Погребни и слични дејности 
71.11-Архитектонски дејности 
71.12-Инженерство и со него поврзано техничко советување 
49.31-Градски и приградски патнички и копнен транспорт 
49.39-Друг патнички копнен транспорт неспоменат на друго место 
 

Член 5 
Полното име на фирмата на јавното претпријатие гласи: Јавното 

претпријатие за одржување на улици и патишта и други комунално-услужни 
дејности  Стипион 2011 Штип. 
Скратеното име гласи: ЈП Стипион 2011   Штип. 
 

Член 6 
Седиштето на фирмата е во Штип на ул. „Васил Главинов” број 4Б. 

 
Член 7 

Јавното претпријатие има свој печат и штембил. 
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Печатот има тркалезна форма со пречник 30 мм. Внатре е пишан текстот: ЈП за 
одржување на улици и патишта и други комунално-услужни дејности ЈП“ 
Стипион 2011“ Штип. 
Штембилот е со правоаголна форма со димензии 50х13мм, во кој покрај 
ознаката за бројот и датата е запишано: Јавно претпријатие за одржување на 
улици и патишта и други комунално-услужни дејности ЈП Стипион 2011 Штип. 
Начинот на употреба, ракување, чување и злоупотребата на печатот и 
штембилот е регулирано со посебен акт на ЈП. 
 
4.      ОРГАНИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

 
Член 8 

Органи на јавното претпријатие се: 
 

- УПРАВЕН ОДБОР  
- НАДЗОРЕН ОДБОР за контрола на материјално финансиското работење и 
-ДИРЕКТОР. 

 
Член 9 

Управниот одбор на ЈП Стипион 2011  Штип се состои од 5  (пет) членови. 
Членовите на Управниот одбор  ги именува односно разрешува  основачот 

на јавното претпријатие според законски утврдена постапка. 
За член на управниот одбор на јавното претпријатие може да биде 

именувано лице кое ги исполнува следниве услови: 
-е државјанин на Република Северна Македонија 
-има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен 

образование и  
-во моментот на именувањето со правосилна судска одлука не му е 

изречена казна или прекршочна санкција забрана на вршење на 
професија,дејност или должност. 

Членовите на Управниот одбор на јавното претпријатие треба да имаат и 
соодветно работно искуство и тоа: 

-два члена на управниот одбор треба  да  имаат најмалку пет  години 
работно   искуство    од областа на дејноста  на јавното претпријатие, согласно со 
Националната класификација на дејностите публикувана  од страбна на 
Државниот завод за статистика, 

                    -најмалку еден член на управниот одбор треба да има најмалку три 
години работно искуство од областа на правните работи и  

                   -најмалку еден член на управниот одбор треба да има најмалку три 
години работно искуство од областа на техничките науки. 

Времетраењето на мандатот на членовите на управниот одбор изнесува 4 
години со право на уште еден последователен мандат. 
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Член 10 

Членот на Управниот одбор не може да има лично, преку трето лице или 
по било која основа интереси во претпријатието кое е во деловни односи со ЈП 
Стипион 2011 Штип кои можат да имаат влијание на неговата независност и 
непристрасност во одлучувањето во јавното претпријатие. 

Секој член на Управниот одбор, односно директорот на јавното 
претпријатие се должни да го предупредат основачот за постоењето на ваков 
интерес од еден или повеќе членови на Управниот одбор. 

Неспојливи се функцијата претседател и член на Управниот одбор на 
јавното претпријатие со функциите претседател на Владата на Република 
Македонија и градоначалникот на општината. 

Управниот одбор работи и одлучува на седници на кои се води записник. 
Седниците на Управниот одбор се јавни. 
Управниот одбор на својата прва седница избира претседател и заменик 

претседател. 
До изборот на претседателот и заменик претседателот со седницата 

раководи највозрасниот член на Управниот одбор. 
Седниците на Управниот одбор ги свикува и со нив раководи 

претседателот, а во случај на негово отсуство или спреченост, заменикот на 
претседателот на Управниот одбор. 

Претседателот свикува седници по потреба, а задолжително кога тоа го 
бара директорот на јавното претпријатие или најмалку една третина од 
вкупниот број на вработените во претпријатието. 

Претседателот на управниот одбор или до колку претседателот од 
оправдани причини не е во можност да присуствува членот на управниот одбор 
овластен од претседателот,е должен да присуствува на седницата на Советот на 
општината,кога се дискутира и се одлучува за работи и документи од 
надлежност на управниот одбор на јавното претпријатие. 

Член 10-а 
Претседателот и членовите на управниот одбор на јавното претпријатие 

имаат право на месечен надоместок за својата работа,врз основа на присуство 
на седници на управниот одбор на јавното претпријатие. 

Вкупниот месечен надоместок  на претседателот и членовите на 
управниот одбор подинечно,не смее  да го надмине износот од една половина  
од просечната нето плата на вработените  во јавното претпријатие исплатена во 
претходната година. 

Висината на месечниот надоместок за претседателот  и членовите на 
управниот одбор на јавното претпријатие  со одлука го утврдува основачот на 
јавното претпријатие. 

Член 11 
Управниот одбор на јавното претпријатие ги има сите овластувања да 

превзема мерки кои се потребни и корисни заради постигнување на целите на 
Јавното претпријатие во согласност со законот. 

Управниот одбор на Јавното претпријатие ги врши следните работи: 
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1. Го донесува Статутот и другите општи акти на Јавното претпријатие и го 

следи нивното извршување. 
2. Одлучува за статусните и други промени во согласност со законот; 
3. Ги усвојува програмите за работа и развој на јавното претпријатие; 
4. Ја утврдува деловната политика; 
5.Ја усвојува Годишната сметка и Извештајот за работењето на јавното 

претпријатие. 
а)Усвојува тримесечни извештаи со показатели за финансиското работење 

и врши    доставување на истиот до Советот на општината; 
б) Ги усвојува извештаите за попис на средства и изворите на средства; 

            6. Донесува одлука за инвестициони вложувања 
7. Ги утврдува цените на производите и услугите; 
8.Одлучува за внатрешната организација и поставеност на јавното 

претпријатие; 
9. Одлучува во втор степен по приговорите; 

          10.Одлучува за употребата на средствата остварени со работењето на 
јавното претпријатие и покривање на загубите; 
         11. Донесува програми, планови, одлуки и други акти од областа на 
одбраната; 
         12. Донесува планови за јавни набавки; 
         13. Донесува одлуки за набавка и отпишување на основни средства; 

              14. Го донесува актот за утврдување на висината на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на вработените во јавното претпријатие. 
         15. Одлучува за службени патувања во странство; 
         16. Избира постојани и привремени комисии; 
          17.Врши и други работи утврдени со закон, колективен договор, овој статут 
и други општи акти на Јавното претпријатие. 
 

Член 12 
Управниот одбор може полноправно да работи и да одлучува доколку се 

присутни повеќе од половината членови на управниот одбор. 
Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени, ако за нив гласле 

повеќе од оловината од сите членови на Управниот одбор. 
Секој член на Управниот одбор има еден (1) глас. 

 
Член 13 

Јавното претпријатие не може на претседателот или на член на управниот 
одбор,на ретседателот или на член на надзорниот одбор или на директорот на 
јавното претпријатие да им дава заеми или гаранции на заеми кои тие ги 
склучиле со трети лица. 

Превземаната обврска спротивно на став 1 од овој член е ништовна и без 
правно дејство. 

 
5.НАДЗОРЕН ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО 
РАБОТЕЊЕ 



Стр. 100 Број 2  09 февруари 2023 

 
 

Член 14 
За вршење контрола на материјално финансиското работење на јавното 

претпријатие се формира Надзорен одбор за контрола на материјално-
финансиско работење (во натамошниот текст надзорен одбор) составен од 3 
(три) члена. 

За  член на надзорниот одбор може да биде имнувано лице кое ги 
исполнува следниве услови: 
-е државјанин на Република Северна Македонија 

-има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен 
образование од областа на правните науки, економските науки или од областа 
на дејноста на јавното претпријатие и 

-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда  не му е 
изречена казна или прекршочна санкција забрана на вршење на 
професија,дејност или должност. 

Освен условите од ставот 2 на овој член,членовите во надзорниот одбор 
на јавните претпријатија треба да имаат и соодветно работно искуство и тоа:, 

-  еден   член  на  надзорниот одбор треба да има најмалку пет години 
работно искуство од областа на дејноста на јавното претпријатие, согласно 
Националната класификација на дејностите на Државниот завод за статистика, 

- еден член на надзорниот одбор треба да има најмалку пет години 
работно искуство од областа на финансиското работење и 

-  еден член на надзорниот одбор треба да има најмалку пет години 
работно искуство од областа на правните работи. 

Времетраењето на мандатот на членовите во надзорниот одбор на 
јавното претпријатие изнесува четири години, со право на уште еден 
последователен мандат.  

Членовите на Надзорниот одбор , можат да присуствуваат на седницата 
на Управниот одбор и им се доставува покана со сите материјали што им се 
доставуваат на членовите на Управниот одбор  

Управниот одбор не може да ги усвои годишните сметки ако претходно не 
добие позитивно мислење од Надзорниот одбор .  
Надзорниот одбор задолжително се состанува најмалку четири пати годишно . 
 

Член 15 
Претседателот на надзорниот одбор на јавното претпријтие или доколку 

претседателот од оправдани причини не е во можност да присуствува  членот на 
надзорниот одбор овластен од претседателот,  е должен да присуствува на 
седницата на Советот на општината кога се дискутира и се одлучува за работи и 
документи од надлежност на надзорниот одбор на јавното претпријатие.  
 

Член 15-а 
Претседателот и  членовите на надзорниот одбор на јавното претпријатие 

за секоја седница на надзорен одбор на која присуствувале имаат право на 
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надоместок во висина до една третина од просечната нето плата на вработените 
во јавното претпријатие исплатена во претходната година. 

Висината на надоместокот со одлука го утврдува основачот на јавното 
претпријатие. 
 
6. ДИРЕКТОР 

Член 16 
Со работата на јавното претпријатие раководи директор, што го избира 

односно разрешува градоначалникот на општината. 
Директорот може да определи вработен кој во негово отсуство го 

заменува и го води  тековното  работење на ЈП. 
 

Член 16-a 
Градоначалникот на Општина Штип ,три месеци пред истекот на мандатот 

на постојниот директор донесува одлука за распишување на  јавен оглас за 
избор на директор на ЈП„Стипион 2011“Штип  

         За именување на директор се објавува јавн оглас во три дневни весници 
кои се издаваат на целата територија на Република Македонија,од кои во еден 
од весниците што се издаваат на јазикот штоп го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните кои зборуваатр службен јазик различен од македонскиот јазик. 

Во објавениот  јавен оглас се утврдуваат условите кои треба да ги 
исполнува кандидатот  за директор,потребната документација и времетраењето 
на јавниот оглас. 

             Пристигнатите документи ги прегледува тричлена комисија  избрана од 
градоначалникот на Општина Штип  и во рок од 8(осум) дена .По истекот на 
рокот на јавниот оглас целокупната документација ја доставува  до 
градоначалникот на Општина Штип. 

Градоначалникот на Општина Штип во рок од 15 (петнаесет) дена од 
денот на доставувањето на документацијата од ставот 4 на овој член,донесува 
одлука за избор на директор. 

Ако по распишаниот јавен оглас не се избере директор ,градоначалникот 
на Општина Штип  во рок од 5 (пет) дена  од денот на истекот на рокот во ставот 
5 на овој член  именува вршител на должноста директор до именување на 
директор по распишан јавен оглас,но не подолго од 6 (шест) месеци. 
 

Член 17 
Директорот се  избира со мандат од 4 години. 

За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови: 
-е државјанин на Република Македонија 
-има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен 

образование,  
-во моментот на именувањето со правосилна судска одлука не му е 

изречена казна или прекршочна санкција забрана на вршење на 
професија,дејност или должност, 

-има минимум пет  години работно искуство, 
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-поседува еден од следните  меѓународно признати сертификати или 

уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години и 
тоа :ТОЕФЕЛ ИБТ(TOEFL IBT)-најмалку 74 бода, ИЕЛТС(IELTS)- најмалку 6 бода, 
ИЛЕЦ(ILЕC Cambridge English Legal) - најмалку Б2(B2) ниво,ФЦЕ (FCE Cambridge 
English:First)-положен, БУЛАТС (BULATS)-најмалку  60 бода, или АПТИС(APTIS) 
најмалку ниво Б2(B2) и 

- има положено психолошки тест и тест за интегритет. 
Директорот склучува договор со градоначалникот на општината за 

уредување на односите со претпријатието, во кој поединечно се утврдуваат 
правата, одговорностите и овластувањата согласно закон.  

Директорот на претпријатието за својата работа одговара пред 
градоначалникот на општината. 

Член 17-а 
 Директорот е должен секои шест месеци  да доставува извештај за 

работата на ЈП Стипион 2011 Штип  до управниот одбор односно 
градоначалникот на Општина Штип. 

Во извештајот од став 1 на овој член директорот е должен особено да 
достави податоци за видот и обемнот на работите извршени при обавување на 
дејноста на јавното претпријатие,  како и податоци за финансиското работење. 

Ако од извештајот се утврдат недостатоци и/или загуби во финансиското 
работење,директорот е должен истите да ги отстрани во наредните шест 
месеци. 

Член 17-б 
Директорот на ЈП Стипион 2011 се разрешува пред истекот на мандатот,во 

следниве случаи: 
-На негово барање, 

             -Ако настане некоја од причините,поради кои според прописите за 
работни односи престанува работниот однос согласно со закон, 

-Ако не работи и постапува според закон,статут и актите на јавното 
претпријатие или неоправдано не ги спроведува одлуките на управниот одбор 
или постапува  во спротивност со нив. 

-Ако со својата несовесност  и неправилна работа предизвика штета  на  
комуналното претпријатие. 

-Ако ги занемарува или не ги извршува обврските и со тоа ќе настанат 
нарушувања во вршењето на дејноста од јавен интерес на јавното претпријатие. 

-Ако не достави извештај согласно член  17-а став 1 од овој статут и ако по 
истекот на рокот определен  во став три од овој член не ги отстрани 
недостатоците   или во тој рок  повторно има недостатоци и/или загуби во 
финансиското работење. 

 
Член 18 

Директорот на јавното претпријатие: 
- раководи со јавното претпријатие; 
-го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на Управниот 

одбор; 
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- учествува во спроведувањето на основите на програмата за работа и 

развој и  е одговорен за нејзиното реализирање; 
- учествува во утврдување на критериумите за користење и располагање 

со средствата и употребата на средствата остварени со работењето на јавното 
претпријатие; 

- врши усогласување на деловната активност на јавното претпријатие; 
- заклучува договори во име на претпријатието; 
- ги информира работниците за целокупното работење на претпријатието; 
- издава налози (наредби, решенија и упатства) и го организира процесот 

на работата на јавното претпријатие; 
- одобрува службени патувања во земјата; 
- решава за распоредување на одредени работници на одредени работни 

задачи; 
- врши други извршни работи во врска со работењето на јавното 

претпријатие; 
- ја организира работата и се грижи за реализација на програмите и 

плановите за одбрана; 
- одлучува за прием на работници; 
- одлучува за престанок на работниот однос на работници во јавното 

претпријатие согласно закон и колективен договор; 
- врши и други работи утврдени со закон, Колективен договор, овој Статут 

и други општи акти на јавното претпријатие. 
 

Член 19 
Функцијата директор е неспоива со функцијата пратеник во Собранието 

на Република Македонија, функцијата претседател и член на Влада на 
Република Македонија, како и член во Советот на општината и градоначалник на 
општината. 
 

Член 20 
Директорот на јавното претпријатие за својата работа одговара пред 

градоначалникот на општината. 
Директорот на јавното претпријатие склучува договор со градоначалникот 

на општината за уредување на односите со јавното претпријатие во кој 
поединечно се утврдуваат правата,одговорностите и овластувањата согласно со 
закон. 

Директорот, членовите на управниот одбор и членовите на надзорниот 
одбор, ако извршат односно донесат одлука за која знаеле или за која со оглед 
на околностите, морале да знаат дека ги повредуваат интересите на јавното 
претпријатие, одговараат неограничено и солидарно за штетата настаната со 
таквата одлука. Одговорноста се утврдува согласно со одредбите од Законот за 
трговски друштва кои се однесуваат на органите на управување. 
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Член 21 

Директорот како застапник е овластен во рамките на дејностите на 
претпријатието да склучува договори и да потпишува одредени спогодби како и 
да го застапува претпријатието пред судовите и пред другите органи. 

За склучување на одредени договори и спогодби кои се однесуваат на 
поголеми инвестициони вложувања за деловно-технолошка-техничка соработка 
со домашни и странски фирми,истражувања и развој како и набавка и 
оттуѓување на основни средства, директорот мора да побара согласност и 
одобрение од Управниот одбор. 

Работните задачи, задолженија и одговорностите ќе се утврдат во 
Правилникот за организација и систематизација на работните места. 

 
Член 22 

За одредени работи и работни задолженија директорот може да издаде 
полномошно во писмена форма на други стручни лица за застапување на 
јавното претпријатие пред судовите и другите органи. 

Полномошникот го застапува претпријатието во границите на 
полномошното. 
 
7. ДРУГИ ОРГАНИ И ТЕЛА 
 

Член 23 
За остварување на одредени права, обврски и одговорности на 

работниците во јавното претпријатие се формираат помошни органи и тела-
комисии по потреба. 

Бројот на членовите на комисиите изнесува од 3-5 членови и нив ги 
избира управниот одбор. 

Комисиите од своите членови избираат претседател и заменик 
претседател. 

Комисиите ги свикува и со нив раководи претседателот односно заменик 
претседателот. 

Комисиите работат во седници и решаваат во прв степен. 
 

Член 24 
Директорот на јавното претпријатие формира стручен колегиум кој 

преставува  оветодавен,стручен и оперативен орган. 
Со колегиумот раководи и истиот го свикува директорот на јавното 

претпријатие. 
 
8. АКТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
 

Член 25 
Акти на јавното претпријатие се: 
- Статут на јавното претпријатие; 
- Правилник за организација и систематизација; 
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- Колективен договор; 
- Други акти 
Актите во јавното претпријатие мора да бидат во согласност со Статутот на 

јавното претпријатие. 
Актите на јавното претпријатие за кои е потребна претходна согласност од 

основачот, стапуваат во сила по добивањето на согласноста. 
Останатите акти на претпријатието стапуваат на сила наредниот ден од 

денот на објавувањето на огласната табла. 
Општите акти ги донесува Управниот одбор. 
Толкување на општите акти дава Управниот одбор на јавното 

претпријатие. 
 
9. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
 

Член 26 
Управниот одбор и директорот се одговорни за редовно и вистинито 

информирање на работниците, за севкупното работење на претпријатието, за 
остварување на распределба на добивката и за сите други работи. 

Јавното претпријатие изготвува и доставува извештаи за своето работење 
до Советот на Општина Штип. 

Работниците се информираат и преку огласна табли на јавното 
претпријатие и други средства за информирање.  
 
10.ЈАВНОСТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
 

Член 27 
Јавноста во работењето на јавното претпријатие се обезбедува со: 
- објавување на Статутот, Колективниот договор и општите акти на огласна 

табла во претпријатието; 
- информирање на јавните гласила за работата на јавното претпријатие 
- објавување на веб-страни на листа на информации од јавен карактер 

 
11. ОДБРАНА 

Член 28 
Работниците во јавното претпријатие имаат право и должност да 

учествуваат во организирањето и остварувањето на одбраната и да вршат 
работи од областа на цивилната заштита во согласност со законот. 
 

Член 29 
Работниците во јавното претпријатие можат да се организираат во 

синдикална организација согласно законот. 
 
12. ШТРАЈК 
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Член 30 

Ако работниците во јавното претпријатие одлучат да го користат правото 
на штрајк најдоцна 7 (седум) дена пред денот кога имаат намера да најават 
штрајк,треба на директорот на јавното претпријатие да му достават писмено 
предупредување во кое синдикатот,односно штрајкувачкиот одбор ќе ги изнесе 
причините за намерата да се организира штрајк. 

Штрајкувачкиот одбор, преставниците на управниот одбор и директорот 
се должни по предупредувањето од став 1 на овој член да понудат предлог за 
решавање на спорот и со тој предлог да ги запознаат работниците и јавноста.  

Ако не се постигне спогодба во рок од 15 дена од денот на 
предупредувањето од ставовите 1 и 2 на овој член,синдикатот односно 
штрајкувачкиот одбор, ако донесат одлука да стапат во штрајк, должен е да 
јадостави одлуката за стапување на штрајк до директорот на јавното 
претпријатие најмалку 7 дена пред одпочнувањето на штрајкот. 

Во одлуката се наведува местото, датата, часот и траењето на штрајкот. 
Кон одлуката задолжително се приложува и изјава за начинот на 
обезбедувањето на условите од член 33 од законот за штрајк. 

Доставувањето на одлуката за стапување во штрајк, не ги запира 
преговорите за решавање на спорот. 

 
Член 31 

Штрајкувачкиот одбор и работниците кои учествуваат во штрајкот во 
јавното претпријатие, должни се да го организираат и да го водат штрајкот на 
начин со кој ќе се обезбеди физичка сигурност на вработените, заштита на 
опремата и инвентарот, како и извршување на обврските спрема граѓаните, 
правните лица и државните органи. 

Штрајкувачкиот одбор е должен за време на штрајкот да соработува со 
директорот на јавното претпријатие, заради обезбедување на услови од став 1 
на овој член. 

 
Член 32 

Објектите и административните простории на јавното претпријатие треба 
да им бидат достапни за непречно располагање на лицата кои го обезбедуваат  
непречното работење на јавното претпријатие. 

Ако вработените спротивно на овој закон ги запоседнале и се задржуваат 
во објектите и административните простории на јавното претпријатие, 
директорот на јавното претпријатие е должен да преземе мерки за нивно 
отстранување. 

Работниците се должни, правото на штрајк да го остваруваат во 
согласност со Законот за штрајк. 
 
13.  ДЕЛОВНА ТАЈНА 
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Член 33 

Како деловна тајна на ЈП се сметаат исправи и податоци за нивното 
работење чие соопштување на неовластени лица поради нивната природа и 
значање би било против интересот на јавното претпријатие. 

Секој вработен и член на Управниот одбор на јавното претпријатие, 
должен е да ја чува деловната тајна. 

Должноста за чување на деловната тајна трае и по престанокот на 
членството на Управниот одбор, како и престанувањето на својството работник 
во ЈП.  

Поблиски одредби за деловните тајни и за тоа кои исправи и податоци се 
сметаат како деловна тајна на јавното претпријатие, се утврдува со општ акт на 
јавното претпријатие. 
 
14. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ И ДРУГИТЕ 
ОПШТИ АКТИ 
 

Член 34 
Изменувањето и дополнувањето на Статутот и другите општи акти на ЈП 

севрши во постапка што е предвидена за нивното донесување. 
Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот и другите општи акти 
може да поднесе директорот и член на Управниот одбор. 
 

Член 35 
Толкувањето на одредбите од Статутот го дава Управниот одбор, во 

консултации со правната служба. 
 
15. ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС ВО ЈП 
 

Член 36 
Во случај на нарушување на работењето односно на вршење на дејноста 

на јавното ретпријатие или ако јавното претпријатие не ги извршува со закон 
утврдените обврски, а што не е последица на неизвршувањето на обврските од 
страна на основачот утврдени со актот за основање,основачот може да презема 
мерки со кои се обезбедуваат услови за непречно работење на јавното 
претпријатие. 

Член 37 
Доколку дојде до нарушување на работењето на јавното претпријатие 

согласно одредбите од Законот за јавни претпријатија Основачот може да 
превземе соодветни мерки спрема јавното претпријатие предвидени во Законот 
за јавни претпријатија. 
 
16. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 38 
Управниот Одбор на ЈП „Стипион 2011” Штип, го донесува овој Статут на 

ден 27-01-2023 година . 
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Член 39 

Сите акти во јавното претпријатие ќе се усогласат со Статутот во рок од 6 
месеци од стапувањето на сила на овој Статут. 
 

Член 40 
Овој Статут ќе стапи на сила по добивањето на согласност од основачот. 

 
 

Број 0202-48/6 
27 јануари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Управен Одбор на                                                                       
ЈП„  Стипион 2011“  Штип 

Заменик Претседател, 
Марија Којзеклиска, с.р. 

 
 
 59. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК ЗА ИЗМЕНА 

И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ НА ЈП СТИПИОН 2011“-ШТИП ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ШТИП 

 
I 

Се објавува Одлука за давање согласност на Ценовник за измена и 
дополнување на Ценовникот на ЈП Стипион 2011“ -Штип за одржување на 
локални патишта и улици во Општина Штип. 

 
II 

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

Број 09-1074/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 60. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија 
(„Службен весник на РМ“ број 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен 
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весник на РСМ“ број 275/19, 89/22 и 274/22) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот 
на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата 
одржана на 8 февруари 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК ЗА ИЗМЕНА И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ НА ЈП „СТИПИОН 2011“-ШТИП 

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ 
 

Член 1 
Се дава согласност на Ценовник за измена и дополнување на Ценовникот 

на ЈП „Стипион 2011“-Штип за одржување на локални патишта и улици. 
 

Член 2 
Составен дел на оваа Одлука е Ценовник за измена и дополнување на 

Ценовникот на ЈП „Стипион 2011“-Штип за одржување на локални патишта и 
улици, донесен од Управниот одбор на ЈП „Стипион 2011“-Штип со број 0202-
48/5 на седницата одржана на 27 јануари 2023 година. 

 
Член 3 

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

Број 08-1074/1 
8 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 

 
 

 61. 
Врз основа на член 11 став 2 точка 7 од Статутот на ЈП „Стипион 

2011“Штип („СЛ.Гласник  на Општина Штип“ број 10/12 ,0 1/13,03/15,13/22 и 
01/23 ), управниот одбор на ЈП„Стипион 2011“Штип на седницата одржана на 
ден  27-01-2023 утврди  
 

Ц Е Н О В Н И К  
За  измена и дополнување на Ценовникот  на ЈП„Стипион 2011“ Штип  

за одржување на локални патишта и улици 
 

Член 1 
Во Ценовникот на ЈП„Стипион 2011 “Штип за одржување на локални 

патишта и улици  („Службен гласник на Општина Штип“ број 06/22 и 09/22) се 
вршат следниве измени и дополнувања: 
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Во  член 3 табелата 4 со наслов „Возила и градежни машини вклучени во 
зимско одржување “се менува и гласи: 
 
Ред.број Вид на возило (машина) Ефективни 

ден/час 
Припрема 
ден/час 

1. Фап1414 со поставувач на 
сол и хидрауличен плуг 

3600 1080 

2. Трактор утоварувач 1800 600 
3. Тамче со хидрауличен плуг 1800 600 
4. Машина „КАТ“ Д 428 5250 1200 
5. Вибро валјак 1.5 тон 2250 / 
6. Лада нива  750 / 
7. Мерцедес Унимаг 3600 1080 

 
Член 2 

Ценовникот за измена и дополнување на Ценовникот на ЈП„Стипион 
2011 Штип за одржување на локални патишта и улици   да се достави до 
Советот на Општина Штип за добивање на согласност на истиот. 

 
Член 3 

Овој Ценовник  ќе се применува по добивање на согласност од страна 
на Советот на Општина Штип. 

 
 

Број 0202-48/5 
27 јануари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Управен Одбор на                                                                       
ЈП„  Стипион 2011“  Штип 

Заменик Претседател, 
Марија Којзеклиска, с.р. 

 
 

62. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

 НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 
 ВО ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА 

 
I 

Се објавува Одлука за давање согласност на Годишна програма за превоз 
на патници во Општина Штип за 2023 година. 
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II 
 Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Штип“. 
 
 

Број 09-1075/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
63. 
Врз основа на член 2 став 4 од Одлуката за општински линиски превоз на 

патници во Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ брoj 05/20, 
04/22 и 02/23) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен 
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 
05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 8 февруари 2022 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА  
ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА ШТИП 

 ЗА 2023 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се дава согласност на Годишна програма за превоз на патници во 

Општина Штип за 2023 година. 
 

Член 2 
Составен дел на оваа Одлука е Годишна програма за превоз на патници во 

Општина Штип за 2023 година, усвоена од Управниот одбор на ЈП „Стипион 
2011“-Штип со број 0202-54/3 на седницата одржана на 31 јануари 2023 година. 

 
Член 3 

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

Број 08-1075/1 
8 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 
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64. 
Врз основа на член 11 став 2 точка 3 од Статутот на ЈП„Стипион 2011“-

Штип („Службен Гласник на Општина Штип“број 10/12, 01/12, 03/15, 13/22 и 
01/23) Управниот одбор на ЈП Стипион 2011 Штип на ден 31-01-2023 година  
усвои  
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ  
ВО ОПШТИНА ШТИП ЗА  2023 ГОДИНА  

 
ВОВЕД 
 
Тргнувајќи од потребата за подобрување на условите за живот на граѓаните на 
Општина Штип се јави идеја за воведување на градски, приградски и училишен 
превоз на територијата на Општина Штип. Советот на Општина Штип одлучи 
реализацијата на оваа идеjа да биде преку Јавното претпријатие Стипион 2011 
Штип.  
За реализација на Програмата за јавниот превоз на патници  во Општина Штип 
потребна е Одлука од Советот на Општина Штип. Годишната програма е 
основниот документ со кој се утврдуват мерките и активностите кои ќе ги 
превземе ЈП Стипион во насока на подготовка и реализација на јавниот превоз. 
Успешна реализација на програмата ќе подразбира: 
 
ДОСТАПНО ВО ПРОСТОР И ВРЕМЕ ВРШЕЊЕ НА БЕЗБЕДНА, СИГУРНА И 
ЕФИКАСНА ПРЕВОЗНА УСЛУГА НА ЦЕЛОКУПНОТО ЛОКАЛНО НАСЕЛЕНИЕ ВО 
ОПШТИНА ШТИП 
 
ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ 
 
Годишната програма за превоз во Општина Штип предвидува четири  
програмски активности кои ќе овозможуаат реализација на јавниот превоз во 
Општина Штип. Програмските активности се во согласност со изготвената 
анализа за воведување јавен превоз во Општина Штип како и со практики и 
искуства од други општини. Од страна на ЈП Стипион во текот на оваа година ќе 
се превземат следниве активности: 
1. Инвестиција во превозни и инфраструктурни капацитети 
2. Јакнење на иституционалниот капацитет на ЈП Стипион 2011 Штип 
3. Лиценцирање 
4. Транспарентност и информирање 
 

1.Инвестиција во превозни и инфраструктурни капацитети 
ЈП Стипион 2011 Штип  не поседува превозни капацитети, па поради тоа 
потребна е инвестиција во возен парк. За успешно реализирање на јавниот 
превоз ќе биде потребно: 
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*6 автобуси од кои 2 со капацитет од минимум 100 лица, 1 со капацитет од 
минимум 60 лица, 1 со капацитет од минимум 40 лица и 2 со капацитет од 
минимум 17 лица. Рок за реализација август/септември. 
Согласно анализата направена од тим од Општина Штип најповолен начин за 
набавка е финансискиот лизинг. Средствата потребни за учество ќе бидат 
обезбедени од Општина Штип.  
*26 автобуски постројки, дел ќе се реконструираат и доуредат. Рок за 
реализација септември. 
*Набавка на опрема за евиденција контрола и наплата на услугата. Евиденцијата 
контрола и наплатата на услугата за јавниот превоз ќе се одвива со печатени 
билети кои ќе се продааваат во Општина Штип и во продавници со кои ЈП 
Стипион 2011 Штип ќе склучи договори за продажба на билети.Рок за 
реализација септември. 
*капацитет за паркирање и одржување на возилата, закуп на простор или право 
на користење. Рок за реализација август. 

2.Јакнење на иституционалниот капацитет  
ЈП Стипион 2011 Штип  во тековната година ќе превземе активности за промена 
на актот за систематизација со која ќе се утврди и уреди внатрешната 
организација за дејноста јавен превоз. Актот за систематизација ќе ги уреди 
видот на работните задачи, нивната сложеност и бројот на извршители. 
Вработувањето ќе се реализира непосредно пред набавката на автобусите. Рок 
за реализација aвгуст. До крајот на јуни јавното претпријатие  ќе направи 
функционална анализа. 

3. Лиценцирање 
Реализација на јавниот превоз е условена со обезбедување на лиценца во 
внатрешниот патен сообраќај за општински линиски превоз на патници. Рок за 
реализација септември. 

4. Транспарентност и информирање 
Навремени и континуирано информирање на сите учесници во јавниот певоз. 
Јавноста и сите засегнати страни ќе имаат увид во информациите поврзани со 
реализацијата на јавниот превоз во сите фази.  
 
ФИНАНСИСКИ ПЛАН 
Во годината што следи,a согласно планот за реализација на Програмата, ЈП 
Стипион 2011, би започнало со вршење на услуга јавен превоз во патен 
сообраќај со почеток на месец септември, што значи првите приходи на јавното 
претпријатие   би се очекувале во текот на месец октомври. 
 Согласно Одлуката на Општина Штип за субвенционирање на општинскиот 
линиски превоз на патници во Општина Штип како и тарифниот систем во 
општински линиски превоз на патници во Oпштина  Штип, ЈП Стипион 2011 би ги 
имал следниве приходи: 
    

Приходи 
1. Приходи од превоз на граѓани                         885.000,00 денари 
2. Приходи од превоз на ученици                    3.500.000,00 денари 
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3. Приходи од брендирање на автобуси                      283.000,00 денари 
4. Приходи од превоз за вработени           442.500,00 денари 
5. Приходи од брендирање на автобуски постројки              538.000,00 денари 
6. Приходи од капитални субвенции                 12.000.000,00 денари 
7. Приходи од субвенции за линија                    4.500.000,00денари 

  
ВКУПНО               22.148.500,00денари  

   
Расходи 

     
1. Учество на почеток за набавка на автобус               12.000.000,00 денари  
2. Месечна рата рата за отплата на автобуси                 3.271.000,00 денари 
3. Трошоци за горива                           1.500.000,00 денари 
4. Плати и надоместоци               3.700.000,00 деанри 
5. Регистрација и осигурување                 200.000,00 денари  
6. Закупнина                     80.000,00  денари  
7. Сервис                   393.000,00 денари  
8. Други трошоци за вработени                  23.000,00 денари 
9. Одржување на возила гуми                120.000,00 денари 
10. Останати трошоци уље антифриз      85.000,00 денари 
11. Трошоци за печатење на билети и                                  200.000,00 денари  

месечни карти                                                               
12.  Уредување на потојки                                                        200.000,00 денари  
13. Непредвидени трошоци                                                     100.000,00 денари  

 
  ВКУПНО       21.872.000,00 денари 

  
  

Број 0202-54/3 
31 јануари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Управен Одбор на                                                                       
ЈП„Стипион 2011“  Штип 

Претседател, 
Панче Стефановски, с.р. 

 
 
 65. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

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

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕКУВАЊЕ 
 
I 
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Се објавува Одлука за одобрување финансиски средства за лекување. 
 

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

Број 09-1076/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 

 66. 
Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 

Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана 
на  8 февруари 2023 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕКУВАЊЕ 
 

Член 1 
Се одобруваат финансиски средства за лекување на:  

– Емилија Шпигова, во висина од 3.000,00 денари, 
– Билјана Ефтимова Бошкова, во висина од 3.000,00 денари, и 
– Блага Дурдубакова, во висина од 3.000,00 денари. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на 
Општина Штип за 2023 година.  

 
Член 3 

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

 
 

Број 08-1076/1 
8 февруари 2023година 

 
Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 
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`67. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

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

НА ЗБОРОТ „ШТИП“ ВО ИМЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕ НА 
 ГРАЃАНИ ГХШ „ГРАДСКИ ХОР ШТИП 2019“ -ШТИП 

 
I 

Се објавува Одлука за одобрување на употребата на зборот „Штип“ во 
името на Здружение на граѓани ГХШ „Градски хор Штип 2019“- Штип. 

 
II 

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

Број 09-1077/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 68. 

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за здруженија и фондации 
(„Службен весник на РМ“ број 52/10, 135/11, 55/16 и „Службен весник на РСМ“ 
број 239/22) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен 
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 
05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 8 февруари 2023 
година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УПОТРЕБАТА НА  
ЗБОРОТ „ШТИП“ ВО ИМЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ 

ГХШ „ГРАДСКИ ХОР ШТИП 2019“-ШТИП 
 

Член 1 
 Се одобрува употреба на зборот „Штип“ во името на Здружението на 
граѓани ГХШ „ГРАДСКИ ХОР ШТИП 2019“ - Штип, во формирање. 
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Член 2 

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

 
Број 08-1077/1 

8 февруари 2023 година 
 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 

 
 
 69. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

 ОПШТИНСКИ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО 
 
I 

Се објавува Решение за именување членови на Општински совет за 
превенција на детско престапништво. 

 
II 

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

Број 09-1078/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 70. 
 Врз основа на член 158 од Законот за правда за децата („Службен весник 
на РМ“ број 148/13 и „Службен весник на РСМ“ број 152/19 и 275/19), член 36 
став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа  („Службен весник на РМ“ 
број 05/02) и член 21 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Штип („Службен 
гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 
05/21), Советот на Општина Штип, на седницата одржана на 8 февруари 2023 
година година, донесе 



Стр. 118 Број 2  09 февруари 2023 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИ СОВЕТ  

ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО 
 

1. За членови на  Општински совет за превенција на детско престапништво 
на Општина Штип, се именуваат: 

− Стојан Ристов – началник на отсек за превенција во СВР-Штип; 
− Златка Иванова – стручен соработник во Јавна установа 

Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип;  
− Гордана Кожухарова – социјален работник во Јавна установа 

Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип; 
− Мери Андонова – дипломиран правник во Јавна установа 

Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип; 
− Татјана Кацарова – Јавен обвинител во Основно јавно 

обвинителство-Штип; 
− Марина Здравкова – Судија за деца при Основен суд-Штип; 
− Симеон Рибарев – претставник од Адвокатската комора на 

Општина Штип; 
− Лидија Трендафилова – претставник од Советите на родители во 

основните училишта во Општина Штип; 
− Даниела Коцева – претставник од Советите на родители во 

средните училишта во Општина Штип; 
− Драгана Митровиќ – претставник од Здруженија на граѓани и 

фондации, кои работат на полето на заштитата и правата на децата.  
 

2. Членовите се именуваат за време од пет години, со право на повторен 
избор. 

 
3. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето  
     во „Службен гласник на Општина Штип“. 

    
 
Број 08-1078/1 

8 февруари 2023 година 
 

Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 

 
 
 71. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО  
НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА 

 
I 

Се објавува Програма за измена и дополнување на Програмата за 
уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип за 2023 
година. 

 
II 

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

Број 09-1079/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 72. 

Врз  основа на член 95 став 4 од Законот за градежно земјиште („Службен 
весник на РМ“ број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 
„Службен весник на РСМ“ број 275/19, 90/20 и 101/21), Правилникот за степенот 
на уредување на градежното земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен весник на РМ" 
број 193/16 и 72/18) и член 21 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Штип 
(„Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на  8 
февруари 2023  година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА   

УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО  
НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА 

 
I 

 Во Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Штип за 2023 година („Службен гласник на Општина Штип“ број 20/22) 
во делот 7. Начин на распределба на средствата за изградба и одржување на 
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инфраструктурата, во точка 7.1 Изработување на инвестиционо-техничка 
документација, во потточката 7.1.1 Улици, се додават нови алинеи, проекти за: 

− кружен тек Бриони 
− корито на р. Отиња 

улица 4-та Македонска бригада 
− мост на р. Брегалница (обиколница) 

 
 Во потточка 7.1.2 Проекти за партерно уредување, се додават нови 
алинеи, проекти за: 

− уредување на корито на р. Отиња 
− уредување на простор позади зграда Промаја (паркинг)  

 
 Во точка 7.2 Работи поврзани со уредување на градежно земјиште и 
реконструкција на улици, во потточката 7.2.1. Улици, се додаваат нови алинеи 
кои гласат: 
 Изведба на:  

− крак на ул. Сутјеска 
− Личка 
− Цветан Димов 
− Љубен Иванов 
− Белградска 
− Руен 
− Васил Доганџиски 
− Ванчо Китанов 
− Јаким Стојков 
− Димо Хаџи Димов 
− Пиринска 
− Плуждино 
− Христијан Карпош 
− АСНОМ 
− Света Недела 
− паркинзи на ул.Пиринска кај станбени згради со бр.138 ,бр.140 и бр.146 
− асфалтирање на делови од улици Пиринска,Добре Радосавлев и 19-та 

Бригада 
− асфалтирање на делови од улици Иво Лола Рибар,29-ти Ноември,Христо 

Ботев и Охридска 
− асфалтирање на дел од улица 11-ти Октомври 

 
 Во потточка 7.2.2.Тротоари, се додаваат нови алинеи кои гласат:  
 Реконструкција и изградба на тротоари на: 

− реконструкција на тотоари на дел од ул. Партизанска 
− реконструкција на тротоари на дел од ул.Пиринска  
− Широк Дол 
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− кеј Димитар Влахов 
− Конзоли долж течение на р. Отиња 
− булевар Партизанска до булевар Гоце Делчев 
− улица Панче Караѓозов 

 
 Во потточка 7.2.3 Реализација на партерни уредувања се додаваат нови 
алинеи кои гласат: 
 Партерно уредување на: 

− корито на р. Отиња 
− простор позади зграда Промаја  
− простор позади објект на Тера Маркет во нас.Леваци 
− простор во нас.Автокоманда ул.Сремски Фронт згради со бр.6,8,10 и 12 
− простор помеѓу станбени згради кај Стар Пазар ул Маршал Тито 
− простор на Плоштад Слобода 
− простор кај раскрсница помеѓу ул.„Сремски фронт“ и „Борис Крајгер“ 

 
II 

 Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на Општина Штип“, а ќе се применува до донесување на 
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Штип за 2024 година. 
 
 

Број 08-1079/1 
8 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 

 
 
 73. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА 

 НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 
 ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА 

 
I 

Се објавува Програма за финансирање на изработка на урбанистички 
планови на територијата на Општина Штип за 2023 година. 
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II 
 Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Штип“. 
 
 

Број 09-1080/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 74. 
 Врз основа на член 40 од Законот  урбанистичко планирање („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ број 32/2020) и член 21 став 1 точка 7 
од  Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на 
седницата одржана на 8 февруари 2023 година,  донесе 

 
П Р О Г Р А М А  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ  
ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ШТИП 

 ЗА 2023 ГОДИНА  
 
 
1. Вовед 

Програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на 
трериторијата на Општина Штип за 2023 година претставува основ за изработка 
и донесување на урбанистичко плански документации и урбанистичко проектни 
документации кои треба да се изработат на територијата на општина Штип и 
истата го уредува начинот на финансирање на изработка на истите. 
 Оваа програма се донесува за 2023 година. 
 
2. Цел на Програмата 

Цел на оваа Програма е да се овозможи ефикасно спроведување на 
политиките на планирање и уредување на просторот на територијата на 
општина Штип и создавање услови за рамномерен просторен развој, 
рационално уредување и користење на просторот и услови за хумано живеење 
и работа на граѓаните на општина Штип. 

Програмата во текот на годината може да се изменува и дополнува во 
зависност од потребите на општината и барањата на заинтересирани 
инвеститори. 

 
3. Програмски задачи 
3.1.  Програмски задачи финансирани од Буџетот на Општина Штип   
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1. Генетрален урбанистички план 
− Изработка на Генерален урбанистички план за Град Штип (плански период 

2014-2029); 
 

2. Урбанистички план за село 
− Изработка на Урбанистички план за село Три Чешми (разработка на Блок 

4); 
 

3.  Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење 
− Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење со намена 

Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на дел од КП 
4/1, КП 4/4, КО Чардаклија, Општина Штип; 

 
− Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење со намена 

Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на дел од КП 
16/1, КО Штип Ново Село, Општина Штип; 

 
4.  Урбанистички план вон опфат на урбанистички план 

− Урбанистички план вон населено место за Индустриска зона ЗАПАД со 
намена 
 Г – Рударство, енергетика и индустија; 

 
5.  Детални урбанистички планови 

− Детален урбанистички план за дел од нас. Пребег, Урбан четврт С3 04.01 
со намена А; 

 
− Детален урбанистички план за дел од нас. Пребег, Урбан четврт С3 08.01 

со намена А и В; 
 

− Детален урбанистички план за од нас. Кежовица, Урбан четврт С3 10.01 со 
намена А, Б и В; 

 
− Детален урбанистички план за Бања Кежовица, дел од урбан четврт С3 11. 

01 со намена В; 
 

− Детален урбанистички план за урбан четврт СИ 04.02, Јордан Мијалков со 
намена А и Д3; 

 
− Детален урбанистички план за дел од урбан  четврт СИ 02.07 со намена А, 

Б,Г и Д3; 
 

− Детален урбанистички план за дел од урбан  четврт ЈИ. 03 со намена А1; 
 



Стр. 124 Број 2  09 февруари 2023 

 
− Детален урбанистички план за дел од урбан четврт СИ 07.04  со намена А, 

Б и В; 
 

− Детален урбанистички план за дел од урбан четврт ЈИ 01.05 со намена А, Б 
и В; 

 
6.  Урбанистички проекти 

− Урбанистички проект за инфраструктура (водовод и канализација) дел од 
нас. Баби до нова станбена населба од ЛУПД Баби; 

 
− Урбанистички проект за инфраструктура (канализација) дел од нас. Три 

Чешми до нова станбена населба од ЛУПД Три Чешми; 
 

− Урбанистички проект за инфраструктура (изградба на канализација) Долна 
железница; 

 
− Урбанистички проект за инфраструктура с.Селце - водовод и бунар;  

 
− Урбанистички проект за парцелација на ГП 16.19.8.1.1 од АУП , ДУП 

Суитлак дел од УЕ 16 и УЕ 18; 
 

− Урбанистички проект за парцелација од ДУП за Туртел (ГП 1.3, 1.4 и 1.5); 
 

− Урбанистички проект за парцелација за ГП 36.10 од ДУП за  нас Сењак; 
 

− Урбанистички проект за инфраструктура м.в Плуждино 
 

− Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, Г2.1. – лесна 
градежна индустрија со производство на граджни елементи и производи, 
погони и бази за производство на асфалт и бетон, дел од КП 837, дел од 
КП 110/10 КО Сарчиево. 

 
7.  Програми согласно член 73 од Закон за градење 

 
− Програма за поставување на спортска сала со бруто развиена површина 

до 1500 м² на КП 3874/1 КО Штип 3. 

3.2.  Програмски задачи финансирани од страна на заинтересирани 
инвеститори 

− Измена и дополнување на ДУП за дел од УЕ 27, дел од нас. Автокоманда, 
Општина Штип; 

− Измени и дополнување на ДУП за поранешна ПИ Македонка дел од УБ 65, 
67 и 68, со опфат на УП број 20, 21, 23 и 25 Штип; 
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− Урбанистички план вон населено место со намена лесна преработувачка и 

помалку загадувачка индустрија и површински соларни и фотоволтаични 
електрани во КО Караорман, КО караорман вон град – Општина Штип; 

 
4. Финансирање на програмата 
За реализирање на оваа програма се потребни средства од Буџетот на 

Општина Штип со висина од 9.000.000,00 денари.  Со овие средства ќе се 
финансира изработката на програмските задачи од точка 3.1 - Програмски 
задачи финансирани од Буџетот на Општина Штип. 

Изработката на програмските задачи од точка 3.1 Програмски задачи 
финансирани од страна на заинтересирани инвеститори ќе се финансира од 
средства од заинтересирани инвеститори. 

Заинтересираната странка која го иницира изработувањето на 
урбанистичката документација е должна спрема Општина Штип да изврши 
уплата на на доместок за водење на постапката во износ од 12.000,00 денари. 

 
5. Завршни одредби  

  За спроведување на оваа програма се грижи градоначалникот на Општина 
Штип и Одделението за урбанизам, градежништво, станбени работи и заштита 
на животната средина. 
  Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објвување во 
„Службен гласник на Општина Штип“. 
 
 

Број 08-1080/1 
8 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 

 
 
 75. 

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА 

 ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА 
 
I 

Се објавува Заклучок за донесување на Годишна програма за еднакви 
можности на Општина Штип за 2023 година. 
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II 

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

Број 09-1081/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 76. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за еднакви можности на жените и 
мажите („Службен весник на РМ” број 06/12, 166/14, 150/15, 201/15 и „Службен 
весник на РСМ” број 53/21) и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 
8 февруари 2023 година, донесе  

 
З А К Л У Ч О К 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА  
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ОПШТИНА ШТИП  

ЗА 2023 ГОДИНА 
 
I 

 Се донесува Годишната програма за еднакви можности на Општина Штип 
за 2023 година. 
 

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

Број 08-1081/1 
8 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 
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77. 

ПРОГРАМА 
 ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА  

 

 
1. Обука за булинг во основните училишта на тема ,, Биди другар, а не насилник почитувај ги вредностите на другите“ активност која ќе се 

реализира во соработка со Отсекот  за превенција при СВР Штип  и НВО ЕХО; 
2. Состаноци на  Локално координативно тело за заштита од дискриминација на Општина Штип, по основ на поднесени претставки до 

телото и согласно потребите; 
3. Состаноци на интерсекторска група на Општина Штип за родова еднаквост со цел унапредување на состојбите на планот на родовата 

рамноправност во Општина Штип; 
4. Прибирање и поделба на  податоци  според  пол  и нивно  тековно ажурирање  во надлежност на општинската администрација; 

Годишната програма за еднакви можности на Општина Штип за 2023 година е документ со кој се планираат годишните активности 
на општината на полето на еднаквите можности за жените и мажите за 2023 година. Согласно Законот за еднакви можности на мажите и 
жените, општината има обврска да го почитуваат принципот на еднаквите можности и да ги почитува и унапредува еднаквите можности на 
жените и мажите и да презема основни и посебни мерки кои произлегуваат од овој Закон и да изработува годишен план за спроведување 
на овие мерки. 

Почитувајќи го принципот на еднакви можности, локалната власт може да направи значајни промени и поместувања кои ќе 
доведат до подобра положба на жените во општината, при тоа правејќи анализи за родовата рамноправности детектирајќи ги слабостите, 
подобрувајќи го пристапот на жените и останатите маргинализирани групи граѓани до инфраструктурата; подобрувајќи го планирањето и 
употребата на земјиштето; зголемувајќи го промовирањето на жените на раководните функции и добрите  работни места; промовирајќи го 
спортот  и рекреацијата кај женската популација, подобрувајќи го пристапот на жените и останатите социјално ранливи категории и 
маргинализирани групи до здравствените и социјалните услуги. 

Поаѓајќи од основните принципи и заложби кои произлегуваат од  Стратегијата за  родова еднаквост на Општина Штип 2021-2025 
год.  во периодот од  5 до 20 октомври 2022година  беше распишан Јавен повик со кој беа повикани сите заинтересирани здруженија и 
фондации кои во својата сфера на интерес и работа ја имаат родовата рамноправност, да  се пријават со свои активностио со кои ќе бидат 
вклучени во Програмата за еднакви можности за 2023 година. Врз основа на добиените предлози, и врз основа на веќе востановени 
практики и активности на КЕМ и координаторот за еднакви можности,  согласно Законската регулатива, беше одржан состанок на 
Интерсекторската група за родова еднаквост и состанок на Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Штип, при што беше 
составена Годишната програма за еднакви можности на Општина Штип за 2023 година со следниве активности:  
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5. Реализирање на проект : „Подигање на свеста на средношколската младина за опасностите СПБ во насока на превенција на истите“, 

проект кој се реализира повеќе години во рамки на Програмата за еднакви можности на Општина Штип; 

Проблеми/ризици 
 

Облици на делување Програма/ 
проект 

Времетраење 
Денови/месеци 

Буџет  на 
проектот- 

денари/за една 
година 

Одговорни за 
имплементација/ 

Партнери 

Извори на 
финансирање 

Индикатори 
 

Зголемен број на 
случаи на насилство 

(булинг) меѓу 
учениците во 

основните училишта 

 
Едукативни предавања 

за намалување на 
булингот во 
училиштата. 

„Биди другар, а не 
насилник- почитувај 

ги вредностите на 
другите“ 

 
Септември – 

октомври 2023 
 

Не се потребни 
финансиски 

средства 

Вработени во 
Отсек за 

превенција при 
СВР Штип 

Координаторка за 
еднакви 

можности 
 

Заменик 
координаторка за 

еднакви 
можности 

 
 

Не се потребни 
извори на  

финансира-ње 

 
Број на ученици 

поделени по пол кои 
имаат посетено обука за 

булинг 

Постоење на случаи на 
дискриминација  на  

Локално ниво  

Одржување на 
состаноци на ЛКТЗД за 

разгледување на 
претставки  од граѓани 

за случаи на 
дискриминација. 

„Штип-Општина без 
дискриминаци 

ја “ 

Јануари – 
декември 2023 

год. 

 
Не се потребни 

финансиски 
средства 

 

Координаторка за 
еднакви 

можности на 
Општина Штип, 

 
Заменик 

координаторка за 
еднакви 

можности 
 

Членови на 
ЛКТЗД 

Буџет на 
Општина Штип 

Записници од одржани 
состаноци на ЛКТЗД 
Број на поднесени 

претставки до ЛКТЗД 
поделени по пол 

Потреба од  
координација на 

општинските служби 
за родова еднаквост, 

Состаноци на 
интерсекторска група 
на Општина Штип за 

родова еднаквост 

Разгледување на  
Годишен буџет на 

Општина Штип, 
Годишни програми и 
извештаи на сектори 

Јануари-декември 
2023 

Не се потребни 
финансиски 

средства 

Координаторка за 
еднакви 

можности 
Заменик 

координаторка за 

Не се потребни 
финансиски 

средства 

Број на  одржани 
состаноци на 

интерсекторска група за 
родова рамноправност 

Број на разгледани 
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и одделенија  на 

Општина Штип како 
и на институции под 

надлежност на 
општината, 

еднакви 
можности 

и членови на 
интерсекторска 
група за родова 

еднаквост 

програми и планови, 
број на родови 

интервенции и сугестии 
во планови и програми 

 

Потреба од 
прибирање на   родово 
разделени статистички  

податоци од  
општински сектори, 

одделенија и од 
институции во 
надлежност на 

општината 

Прибирање и поделба 
на  податоци  според  
пол  и нивно  тековно 

ажурирање  во 
надлежност на 

општинската 
администрација 

Родова статистика  
услов за родово  

одговорна општина 

Јануари-декември 
2023 

Не  се потребни 
финснсиски 

средства 

Општинска 
администрација 

Не се потребни 
финансиски 

средства. 

Ажурирана база на 
родово разделени  

податоци 

Недоволна 
запознаеност на 

младите од средните 
училишта во 
општината со 

опасностите од 
сексуално 

преносливите  
инфекции 

Анкета за познавањата 
на младите во средните 

училишта  за СПИБ, 
предавања за СПИБ во 
сите средни училишта, 
повторно анкетрање 

 

„Подигање на свеста 
на средношколската 

младина за 
опасностите СПИБ во 

насока на 
превенција на 

истите“ 

Октомври -
декември 2023 

Изготвување на 
анкетни листови, 

анкетирање и 
анализа на 
резултати – 

доктори од ЦЈЗ 
2 x 8.000 

ден.(16.000) 
Предавања во 

сите средни 
училишта од  

доктори од ЦЈЗ 
2 x 12.000 ден. 

(24.000 ден) 
 

Вкупно 40.000 
ден. 

 

Доктори – 
епидемиолози  
од ЦЈЗ  Штип 

 
Координаторка за 

еднакви 
можности, 

 
Заменик 

координаторка за 
еднакви 

можности 
 
 

Буџет на 
Општина Штип 

Број на ученици 
разделени по пол кои се 
анкетирани и запознати 
со ризиците од СПИБ и 

превенцијата од нив 

Проблеми/ризици 
 

Облици на делување Програма/ 
проект 

Времетраење 
Денови/месеци 

Буџет  на 
проектот- 

денари/за една 
година 

Одговорни за 
имплементација/ 

Партнери 

Извори на 
финансирање 

Индикатори 
 

Недостиг на  знаења на 
млади, невработени 
жени за аплицирање 

Обуки за запознавање 
на придобивките што се 
нудат преку мерките од 

,, Запознај ги ИТ 
алатките за он-лајн 

аплицирање за 

Јануари-февруари 
2022 

Организирање 
на три 

работилници на 

Претставници од 
НВО 

„Здружение за 

Буџет на 
Општина Штип 
 

60 обучени жени од 
различи (ранливи) 
категории 
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за работа Оперативниот план на  

АВРМ и неговите 
компоненти кои  се 

фокусираат на 
самовработување, 

вклучувајќи и лица со 
попречениост , како и 

работилници и обуки за 
стручни занимања со 
цел зголемување на 

вработливоста на 
млади жени, преку  

стекнување на вештини 
за изготвување на 

персонална бигорафија 
– ЦВ - (Ciriculum vitae) и  

пополнување на 
апликации за 

вработување и 
самовработување   

работа млади, 
невработени 

жени за : 
пишување на ЦВ, 

мотивациско 
писмо, барање 

на работа, 
апликација за 

работа, интервју 
за работа : 7.650 

ден. 
Кафе средба со 

претставници на 
локални 
бизниси, 

работодавачи: 
4.500 ден. 
Коперски и 
принтерски 

услуги 
2.000 ден. 
Дизајн и 

печатење на 
банер 3.600 ден. 

Дизајн и 
печатење на 

постери 750 ден. 
печатење на 100 

пенкала 1.500 
ден. 

 
Надомест за 

проектен 
координатор : 

10.500 ден. 
Надомест за 

проектен 
асистент : 
4.500 ден. 

 

социјална 
инклузија и 

доживотно учење 
- НЕЦИ“ 

(согласно јавен 
повик) 

 
Координаторка за 

еднакви 
можности, 

 
Заменик 

координаторка з 
еднакви 

можности, 
 

испорачувачи на  
ИТ- обуки 

согласно јавен 
повик) 

 
Меѓуопштински 

центар за 
социјална работа. 

 

(предлог 
активности по 
јавен повик) 
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Вкупно: 35.000 

ден. 
Постоење на насилство 

врз  жени и девојки  
Обуки преку практични 
вежби  во кик - бокс за 
жени и девојчиња кои 

претходно не би 
учествувале во ваква 

програма или пак биле 
жртви на родово-

базирано насилство,  со 
цел стекнување на 

вештини за 
самоодбрана и 
зголемување на 

нивната  самодоверба 

Камп за 
самоодбрана - 

прекинување на 
циклусот на 

насилство преку 
самоодбрана – Safe 

space 

Тренинзи во кик 
бокс со инструктор 

за самоодбрана  

Хонорар за 
инструктор за 12 

тренинзи во 
месец мај 

(по 2.000 денари 
од трениниг) 

 
 
 
 

 

Вкупно: 24.000 
ден. 

Инструктор од 
Кикбокс Клуб 
„Гладијатор“ 

Буџет на 
Општина Штип 
 

(предлог 
активности по 
јавен повик) 

20 обучени  жени 

Недоволен интерес  на 
девојчињата и 
момчињата  за 
изучување на 

нетипични образовни 
профили 

Информирање  на 
ученици кои го 

завршуваат основното 
образование за 

можностите кои ги 
нудат  нетипичните 
образовни профили 

 
 

 

„Каде се гледам по 
основното 

образование“ 

Мај  2023 Не се потребни 
финансиски 

средства 

Ангажирање на 
професори од 
средните 
училишта за 
промовирање на 
различните 
профили 
 

 
 

Не се потребни 
финснсиски 
средства 

Зголемен процент на 
запишани ученици од 

помалку застапениот пол 
во одредена струка 

Потреба од помош и 
поддршка    на жртви 
на родово-базирано  
насилство согласно 

законската регулатива 

Бесплатна правна 
помош, 

 
Психосоцијална 

поддршка, 
Поддршка за 

економско јакнење на 
жените и девојчињата 

жртви на родово-
базираното насилство, 

 
Ресоцијализација, 

 

„Обезбедување на  
сет на неопходните 

услуги за жени и 
девојки изложени на 

секаков вид 
насилство преку 

поддршка на 
функционирањето 

на Центарот за 
интегративен 

пристап до 
неопходните услуги 
за жени и девојки 

За 6 месеци во 
текот на целата 

година 2023, 
согласно 

потребите на 
Центарот за 

Интегративен 
пристап 

 

Финансирање на 
трошоци за 
работа на 
Центар за 

интегративен 
пристап 

(закупнина на 
канцеларија и 

режиски 
трошоци  за шест  
месеци- 39.000 

ден. 
 

Претставници од 
НВО сектор -  ЕХО 

(согласно јавен 
повик) 

 
 

Буџет на 
Општина Штип 

 
(предлог 

активности по 
јавен повик 

Обезбедени услуги за 
бесплатна правна 

помош, психосоцијално 
советување и поддршка, 

како и економско 
зајакнување, 

ресоцијализација и 
реинтеграција на 

најмалку 40 жени жртви 
на  насилство и семејно 

насилство 
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Реинтеграција на 

жртвите. 
 

Организирање на јавна 
трибина за членовите 
на Мултисекторскиот 
тим за борба против 
насилство врз жени 

изложени на секаков 
вид насилство за 

периодот од 6 
месеци за 2023 

година“ 

Хонорар за 
ангажирање на 
координатор на 

Центар за 
интегративен 
пристап за 6 

месеци  по 6.700 
ден. - 40.200 

ден. 
Хонорар за 

ангажирање на 
правник за 6 

месеци  по 6.700 
ден. - 40.200 

ден. 
Хонорар  за 

ангажирање на 
психолог/соција
лен работник за 

6 месеци  по 
6.700 ден.- 
40.200 ден. 

 
Организирање 
на промотивен 
настан како дел 
од Кампања за 
борба против 

родово базирано 
насилство: 
15.000 ден.  

 
Вкупно: 174.600 

ден. 
 

Постоење на хроничен 
стрес и појава на 

дијабетес и дебелеење 
поради недостаток од 

физичка активност 

Организирање на 
вежби за 

ослободување од стрес 
во природа. 

„Ослободи се од 
стресот “- 

подобрување на  

февруари- јуни 
2023 

септември-
декември 2023 

 

Ангажирање на 
инструкторка за 

спортско – 
рекреативни 
тренинзи за 9 

Претставници од 
НВО сектор -  ЗГ 
ЕХО (согласно 
јавен повик) 

 

Буџет на 
Општина Штип  
 
(предлог -
активности по 

Број на организирани 
спортски активности и 
број на присутни жени 
на спортско-
рекреативните 
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месеци – по 
12.000  ден. 

Вкупно 108.000 
ден.  

Одржување на 
две 

работилници за 
утврдување на 
БМИ индекс  и 

техники за 
релаксација : 

8.000 ден. 
 

Вкупно : 116.000 
денари 

 

 
 

јавен повик активности.  

Недоволна 
запознатост на жените  
Ромки за можностите 

за вработување 

Обуки за унапредување 
на знаењата на жениет 
Ромки за можностите 
за вработување кои ги 

имаат 

„Жени Ромки-
претприемачи“ 

Два  
последователни 
месеци  во 2023 
година во кои ќе 
се реализираат 

две обуки 

Медиумска 
кампања за два 
месеци по 600 

денари да биде: 
1.200 ден; 

 
Координатор на 

проект за 2 
месеци по 6.700 

ден. вкупно:   
13.400 ден; 

 
Едукатор за 2 

обуки по 6.000 
ден, вкупно: 
12.000 ден. 

 
Локален 

транспорт 
(такси) за 2 

месеци по 800 

НВО „Черења“ - 
Штип 

Буџет на 
Општина Штип 

 
(предлог 

активности по 
јавен повик 

10 обучени жени Ромки -  
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ден. вкупно: 
1.600 ден. 

 
Храна и 

освежување на 2 
работилници во 

кои ќе има 13 
учеснички (10 
слушателки на 

обуката  и 3 
претставници од 

здружението), 
значи 26 порции, 

по 300 ден. 
вкупно : 7.800  

ден.; 
 

Материјали за 
двете 

работилници 2 
по 1000 ден. 
вкупно 2.000 

ден. 
 

Трошоци за 
сертификати 10 
по 50 ден. 500 

ден. 
 

Вкупно: 38.500 
ден 

     
ВКУПНО : 

428.100 ден. 
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6. Обуки за запознавање на придобивките што се нудат преку мерките од Оперативниот план на  АВРМ и неговите компоненти кои  се 

фокусираат на самовработување, вклучувајќи и лица со попреченост, како и работилници и обуки за стручни занимања со цел 
зголемување на вработливоста на млади жени, преку  стекнување на вештини за изготвување на персонална биографија – ЦВ - (Ciriculum 
vitae) и  пополнување на апликации за вработување и самовработување  (согласно Јавен повик ); 

7. Обуки преку практични вежби  во кик - бокс за жени и девојчиња кои претходно не би учествувале во ваква програма или пак биле жртви 
на родово-базирано насилство,  со цел стекнување на вештини за самоодбрана и зголемување на нивната  самодоверба (согласно Јавен 
повик ); 

8. Обезбедување на  сет на неопходните услуги за жени и девојки изложени на секаков вид насилство преку поддршка на 
функционирањето на Центарот за интегративен пристап до неопходните услуги за жени и девојки изложени на секаков вид на насилство 
за периодот од 6 месеци за идната 2023 година и организирање и реализирање на промотивен настан за резултатите од 
функционалниот модел за мултисектоскиот интегративен пристап во рамки на 16 дневна меѓународна кампања за борба против родово 
базирано насилство во периодот од 25 ноември до 10 декември (Согласно јавен повик); 

9.  Унапредување на психо-физичкото здравје и социјализацијата на жените од Општина Штип преку спортско-рекреативни антистрес 
тренинзи и едукативни работилници за здрави животни стилови (Согласно јавен повик) 

10. Унапредување на знаењата на жените Ромки од Штип за можностите за вработување кои ги имаат  (согласно Јавен повик ); 
 
 Програмата за еднакви можности на Општина Штип за 2023 година ќе се финансира од буџетот на Општина Штип. Со програмата е 
предвидено да се потрошат средства во износ 428.100 денари. 

 

  
Број 09-7090/1 

25.11.2022 година 
 

Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 
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78. 
Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина 
Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам 
 

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

 ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  НА ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРА 
 НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГОДИНА 

 
I 

Се објавува Заклучок за усвојување на Извештај за реализација  на 
Програма за култура на Општина Штип за 2022 година. 

 
II 

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

Број 09-1082/2 
 9 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник 

 
 Иван Јорданов, с.р. 

 
 
79. 
Врз основа на член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на 

Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата 
одржана на 8 февруари 2023 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
 ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРА НА ОПШТИНА ШТИП  

ЗА 2022 ГОДИНА 
 
I 

 Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за култура на 
Општина Штип за 2022 година. 
 

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

„Службен гласник на Општина Штип”. 
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Број 08-1082/1 
8 февруари 2023 година 

 
Ш т и п 

 Совет на Општина Штип 
Претседател, 

 
Весна Кожинкова, с.р. 

 
 

80. 
Врз основа на член 120 став 9 од Законот за заштита на децата (“Службен 

весник на РМ” број 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 Република Северна Македонија“ 
број 104/19, 146/19 275/19 и 311/20) и член 51 став 3 од Статутот на Општината 
Штип („Службен гласник на Општината Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 4/11, 13/14 и 5/21), Градоначалникот на Општина Штип, донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА   

ВРШИТЕЛ НА ДОЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА 
ОПШТИНСКА  ДЕТСКА ГРАДИНКА „АСТИБО” - ШТИП 

 
1. СЕ РАЗРЕШУВА Наташа Мусева–дипломиран професор по предучилишно 

воспитание, од функцијата – Вршител на должноста Директор на Јавна 
установа за деца – Општинска детска градинка „Астибо” – Штип, поради 
истекување на мандат на 25.01.2023 година. 

2. Лицето кое се разрешува во рок од 15 дена по разрешувањето се враќа 
на работа каде работел пред да биде избран за директор на вршење на 
работите кои одговараат на неговиот вид и степен на стручна 
подготовка. 

3. Во рок од три дена од денот на разрешувањето на директорот, се 
именува вршител на должноста директор од редот на вработените на 
установата кој ги исполнува условите за директор и кој ги врши работите 
на директор до именување на нов директор, најмногу до шест месеци од 
денот на неговото именување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во “Службен гласник на Општина Штип”. 
 
 
Број 09-657/1 

25.01.2023 година 
 

Ш т и п 

 Општина Штип 
  Градоначалник, 

 
       Иван Јорданов, с.р. 
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 81. 

Врз основа на член 120, став 9 и член 126 од Законот за заштита на децата 
(“Службен весник на РМ” број 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 Република Северна 
Македонија“ број 104/19, 146/19 275/19 и 311/20) и член 51 став 3 од Статутот на 
Општината Штип („Службен гласник на Општината Штип” број 01/03, 18/07, 
11/08, 07/09, 16/09, 4/11, 13/14 и 5/21), Градоначалникот на Општина Штип, 
донесе: 

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

–ДИРЕКТОР НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА 
-ОПШТИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНКА “АСТИБО”-ШТИП 

 
1. За вршител на должноста-Директор на Јавна установа за деца –Општинска 

детска градинка “Астибо”-Штип, се именува Наташа Мусева–дипломиран 
професор по предучилишно воспитание. 

2. Вршителот на должноста-директор ќе ги има сите права и обврски како 
Директор на Јавната установа за деца – Општинска детска градинка 
„Астибо” -Штип, сметано од 26.01.2023 година. 

3. Се задолжува вршителот на должноста - директор во рок од 3 (три) дена 
со разрешениот директор да извршат примопредавање на правата и 
должностите, во согласност со позитивните законски прописи. 

4. Функцијата вршител на должност - директор ќе се извршува се до изборот 
на Директор на Јавната установа за деца – Општинска детска градинка 
„Астибо” - Штип, но не подолго од 6 (шест) месеци. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Штип“. 

 
 

Број 09-657/2 
26.01.2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник, 

 
       Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 82. 

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 93 – в, став 2 од Законот за средното 
образование („Службен весник на Република Македонија“ 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 Македонија“бр.229/20), 
Градоначалникот на Општина Штип на ден 31.01.2023 година, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТ  

ДИРЕКТОР НА СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ 
 ГИМНАЗИЈА „СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ“- ШТИП 

 
1. На Весна Ристова и престанува функцијата вршител на должност Директор 

на СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип, поради избор на Директор 
на  СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип, заклучно со 31.01.2023 
година.  

 
2. Со влегување во сила на ова Решение престанува да важи Решението за 

именување на вршител на должноста на Директор на Општинското 
средно училиште Гимназија „Славчо  Стојменски“-Штип бр. 09-3637/4 од 
14.12.2022 година. 

 
3. Ова решение стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се 

применува од 01.02.2023 година. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

 Со членот 93 – в, став 2, од Законот за средното образование од 
(„Службен весник на Република Македонија“ 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 Македонија“ бр. 229/20), утврдено е дека вршителот на 
должноста директор се именува за време до изборот на директор на средното 
училиште, но не подолго од шест месеци. 

Училишниот одбор на СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип, до 
Градоначалникот на Општина Штип достави предлог за избор на Директор на  
СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип, со арх.бр.09-773/1 од 30.01.2023 
година. 

Врз основа на член 92-а, став 10 од Законот за средното образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ 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 Македонија“бр.229/20), Градоначалникот изврши избор на 
Директор на СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип и одлучи како во 
диспозитивот на ова Решение. 

Правна поука: Незадоволната страна има право на жалба во рок од 15 
дена од денот на приемот на Решението преку Градоначалникот на Општина 
Штип до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен.  
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Број 09-773/3 
31.01.2023 година 

 
Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник, 

 
       Иван Јорданов, с.р. 

 
 
 83. 

Врз основа на Член 50, став (1), алинеја (9) од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 05/02), а во врска 
со Член 93-в од Законот за средното образование („Службен весник на 
Република Македонија“ број 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 
Македонија“ број 229/20), Градоначалникот на Општина Штип на 31.01.2023 
година, донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗБОР НА  ДИРЕКТОР НА ОПШТИНСКОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ 

 ГИМНАЗИЈА „СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ“- ШТИП 
 

1. Се избира лицето Марјанчо Арсов-дипломиран инжинер-
технолог(Текстилно инжинерство) за Директор на Општинското средно 
училиште-Гимназија „Славчо  Стојменски“-Штип, сметано од 01.02.2023 
година. 

 
2. Директорот се избира со мандат од 4 години.  

 
3. Примерок од ова Решение да се достави до именуваното лице, 

училиштето, архивата на Општина Штип и Одделение за поддршка на 
Совет на Општина Штип. 

 
4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се 

објави во „Службен гласник на Општина Штип“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

Со член 50 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ број 05/02) е утврдено дека Градоначалникот 
избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на 
јавен конкурс. 

Врз основа на член 92-а, став 10 од Законот за средното образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
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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 Македонија“бр.229/20), Градоначалникот, во рок од 15 
денњс од денот на добивањето на предлог од Училишниото дбор, врши избор 
на директор. 

Согласно добиениот предлог од Училишниот одбор, арх.09-773/1 од 
30.01.2023 година, во кој кандидатот Марјанчо Арсов ги исполнува условите од 
член 91 од  Законот за средното образование („Службен весник на Република 
Македонија“ 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 
Македонија“бр.229/20), Градоначалникот во законски предвидениот рок донесе 
Решение за избор на Директор на Општинското средно училиште-Гимназија 
„Славчо  Стојменски“-Штип и одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

 
Правна поука: Против ова Решение може да се изјави Жалба до Државна 

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен во рок од 15 (петнаесет) дена по приемот на истото. 

 
 
Број 09-773/2 

31.01.2023 година 
 

Ш т и п 

 Општина Штип 
Градоначалник, 

 
       Иван Јорданов, с.р. 
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