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Октомври 2018 година

ɋɬɪ1 Ȼɪɨʁ14. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 16.Ɉɤɬɨɦɜɪɢ 2018 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа (Службен
Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за усвојување на Годишен Извештај за работа на
ЈОУДГ „Росица“-Ѓорче Петров, Скопје за 2017/2018 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ЈОУДГ
„Росица“-Ѓорче Петров, Скопје за 2017/2018 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров
ја донесе на Седумнаесеттата Седница на Советот, одржана на ден 16.10.2018 година.

Број 09-3748/1
Од 16.10.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ2 Ȼɪɨʁ14. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 16.Ɉɤɬɨɦɜɪɢ 2018 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 16 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Ѓорче Петров Пречистен
текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарната одлука за
измена и дополнување на статутутот на Општина Ѓорче Петров „Службен Весник“ бр 13/14),
Советот на Општина Ѓорче Петров на 17-тата седница, одржана на ден 16.10.2018 година,
донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен Извештај за работа на Јавната Општинска
Установа за деца-детска градинка „Росица“,
за период од 2017/2018 година

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои Годишниот Извештај за работа на Јавната
Општинска Установа за деца-детска градинка „Росица“ за период од 2017/2018 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник
на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-3664/3
Од 16.10. 2018 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.

ɋɬɪ3 Ȼɪɨʁ14. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 16.Ɉɤɬɨɦɜɪɢ 2018 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа (Службен
Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за усвојување на Програма за работа на
ЈОУДГ „Росица“-Ѓорче Петров, Скопје за 2018/2019 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈОУДГ „Росица“-Ѓорче
Петров, Скопје за 2018/2019 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на

Седумнаесеттата Седница на Советот, одржана на ден 16.10.2018 година.

Број 09-3748/2
Од 16.10.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 16 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Ѓорче Петров Пречистен текст („Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/2013), Статутарната
одлука за измена и дополнување на статутутот на Општина Ѓорче Петров „Службен Весник“
бр 13/14), Советот на Општина Ѓорче Петров на 17-тата седница, одржана на ден 16.10.2017
година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Годишна Програма за работа на Јавната
Општинска Установа за деца-детска градинка „Росица“
за период од 2018/2019 година

Член 1
Советот на Општина Ѓорче Петров ja усвои Годишната Програма за работа на Јавната
Општинска Установа за деца-детска градинка „Росица“ за период од 2018/2019 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник
на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-3664/4
Од 16.10. 2018 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа (Службен
Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за Измена и дополнување на Програма за урбанистичко
планирање „Ф“ за 2018 година

Се објавува Одлуката за Измена и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање
„Ф“ за 2018 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Седумнаесеттата Седница

на Советот, одржана на ден 16.10.2018 година.

Број 09-3748/3
Од 16.10.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник
на Р.М. број 5/02), член 20 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (Службен
весник на Р.М. број 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), член 95 од Законот за
градежно земјиште (Службен весник на Р.М. број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и
142/16), член 16 став 1 точка 15 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-Пречистен текст
(Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 18/13) и Статутарната одлука за измена и
дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче
Петров број 13/14) , Советот на Општина Ѓорче Петров на 17-тата седница одржана на
16.10.2018 година, донесе:
ОДЛУКА
За измена и дополнување на Програма за урбанистичко планирање ‘‘Ф‘‘
на Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Член 1
Се врши измена и дополна на програмата за урбанистичко планирање на Општина
Ѓорче Петров (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров број 19/17).
Член 2
Во табелата на приходи под вкупни приходи бројот 145.343,00 се заменува со бројот
123.083,00.
Во подкатегорија 71-даночни приходи бројот 94.433.000,00 се заменува со бројот
81.083.000,00. Истата измена важи и за ставка 717-даноци на специфични услуги и на
основната ставка 7171-комунални даноци.
Во подставката 717137-надоместок за уредување на градежно земјиште бројот
84.035.500,00 се заменува со бројот 79.873.500,00.
Во подставката 717129-други комунални такси бројот 10.000.000,00 се заменува со
бројот 800.000,00.
Во подкатегорија 73-капитални приходи бројот 12.000.000,00 се заменува со бројот
10.500.000,00. Истата измена важи и за ставка 733-продажба на земјиште и на основната
ставка 7733144-надомест за за утврдување на правен статут на бесправно изградени
објекти.
Во подкатегорија 74-трансвери и даноци, бројот 37.400.000,00 се заменува со бројот
30.000.000,00. Истата измена важи и за ставка 7412-трансвери од други нивоа на власта и
на основната ставка 741211-капитални трансвериод други нивоа на власта.
Член 3
Во Главa II и III , кои се однесуваат на Под-програмите Ф2 и Ф3 за уредувањето на
градежно земјште и уредување на просторот во руралното подрачје во табелата на приходи
во група 71-даночни приходи бројот 13.500.000,00 се заменува со 11.500.000,00. Истата
исправка се однесува и за подгрупата 7171 Комунални даноци бројот 10.500.000,00 се
заменува со бројот 8.700.000,00 како и во основната ставка 717137-надоместок за
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уредување на градежно земјиште бројот 13.500.000,00 се заменува со бројот
11.500.000,00.
Во табелата за тековни оперативни расходи бројот 14.500.000,00 се менува со бројот
11.500.000,00.
Во група 42-стоки и услуги бројот 13.500.000,00 се заменува со бројот 11.900.000,00.
Во групата 4211-комунални услуги бројот 5.000.000,00 се менува со бројот
400.000,00 a исто така во основната група 421190-други комунални такси и услуги бројот
5.000.000,00 се менува со бројот 400.000,00.
Во групата 4243-поправка и одржување на други градби брројот 500.000,00 се
менува со бројот 200.000,00 истата измена се однесува и за основната ставка 424390одржување на други градби каде бројот 500.000,00 се менува со бројот 200.000,00.
Во групата 4259-други договорни услуги бројот 6.000.000,00 се менува со бројот
3.500.000,00. Истата измена се однесува и за подставката 4265930-3а изработка на
сотверско решение за ГИС бројот 1.000.000,00 се заменува со бројот 0 , исто и 3б
археолошки истражувања за заштита на културните споменици бројот 500.000,00 се
заменува со бројот 0. Истата измена се однесува и за подставката 4265940-под 4б расходи
за рушење на полициска станица и пожарна бројот 2.000.000,00 се заменува со бројот
1.000.000,00.
Во програмата Ф3 уредување на просторот во руралното подрачје 4211 бројот
4.000.000,00 се заменува со бројот 5.400.000,00.
Во подпрограмата 421130- 8- расчистување на диви депонии бројот 3.000.000,00 се
заменува со бројот 4.400.000,00.
Член 4
Во глава IV која се однесува на Подпрограма ФА - за уредување на градежно
земјиште (капитални трошоци), во табелата на приходи во група 71-даночни приходи бројот
62.000.000,00 се заменува со бројот 59.840.000,00. Во подгрупа 7171-комунални даноци
бројот 62.000.000,00 се заменува со бројот 59.840.000,00.
Во подставката 717137-надоместок за уредување на градежно земјиште бројот
61.592.500,00 се заменува со бројот 59.432.500,00.
Во табелата на расходи во група 48-капитални расходи бројот 62.000.000,00 се
заменува со бројот 59.840.000,00.
Во подгрупа 4821-улици и патишта бројот 28.000.000,00 се заменува со бројот
30.140.000,00.
Во подставката 482110-подготвување на проекти бројот 2.000.000,00 се заменува со
бројот 1.000.000,00.
Во подставката 482120-изградба на улици, пешачки патеки, плоштади и други јавни
површини бројот 26.000.000,00 се заменува со бројот 29.140.000,00 при што обработка на
јавни површини со префабриковани елементи бројот 11.500.000,00 се заменува со бројот
1,770.000,00.
Во ставката изградба на улици бројот 14.500.000,00 се заменува со бројот
27.370.000,00.
Во подгрупа 4823-пречистителни станици и колектори бројот 7.000.000,00 се
заменува со бројот 18.700.000,00.
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Во подставката 482310-подготвување на проекти бројот 2.000.000,00 се заменува
со бројот 700.000,00.
Во подставката 482320-изградба на фекална и атмосверска канализација бројот
5.000.000,00 се заменува со бројот 18.000.000,00.
Во подгрупа 4827-капацитет за водоснабдуваер бројот 9.000.000,00 се заменува со
бројот 1.500.000,00.
Во подставката 482720-изгрдба на водоводна мрежа бројот 2.500.000,00 се
заменува со бројот 1.000.000,00.
Во подгрупа 4828-изградба на капацитети во енергетиката бројот 1.000.000,00 се
заменува со бројот 0.
Во подставката 482820-изградба на објекти во енергетиката бројот 1.000.000,00 се
заменува со бројот 0.
Во подгрупа 4829-изградба на други објекти, улично осветлување и јавно зеленило
бројот 7.000.000,00 се заменува со бројот 1.500.000,00.
Во подставката 482920-изградба на други објкти (улично осветлување и јавно
зеленило) бројот 5.000.000,00 се заменува со бројот 0.
Во подставката 482930-реконструкција на други објекти (јавно осветлување и јавно
зеленило) бројот 1.000.000,00 се заменува со бројот 500.000,00.
Се додава нова подпрограма 4852230 - Изработка на ГИС софтвер со вредност од
3.000.000,00.
Во подгрупа 4854-надомест за одземен имот бројот 10.000.000,00 се заменува со
бројот 5.000.000,00.
Во подставката 485420-надомест за одземен имот бројот 10.000.000,00 се заменува
со бројот 5.000.000,00.
Член 5
Во глава V која се однесува на Подпрограма ФД- Уредување на просторот во рурални
подрачја (Капитални трошоци), во приходната табела бројот за вкупните приходи
51.900.000,00 се заменува со бројот 33.800.000,00.
Во групата 71 даночни приходи бројот 11.000.000 се заменува со бројот 1.800.000,00
.
Кај ставката 7171-комунални даноци бројот 11.000.000,00 се заменува со бројот
1.800.000,00. Истата измена важи и за ставката 717129- други приходи по основ на
комунална дејност бројот 10.000.000,00 се заменува со бројот 800.000,00.
Во групата 73 капитални приходи бројот 3.500.000,00 се заменува со бројот
2.000.000,00.
Кај ставката 7331- продажба на земјиште и други нематеријални вложувања бројот
3.500.000,00 се заменува со бројот 2.000.000,00. Истата измена важи и за ставката 733144надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти бројот
3.500.000,00 се заменува со бројот 2.000.000,00.
Во групата 74 трансвери и даноци бројот 37.400.000,00 се заменува со бројот
30.000.000,00. Кај ставката 7412-трансвери до други нивоа на власта бројот 37.400.000,00
се заменува со бројот 30.000.000,00. Исто така и кај капиталните трансвери бројот
37.400.000,00 се заменува со бројот 30.000.000,00.
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Во расходната табела на оваа програма во група 48-капитални трошоци бројот
51.900.000,00 се заменува со бројот 33.800.000,00.
Во подставката 482110-подготовка на проекти бројот 3.500.000,00 се заменува со
бројот 500.000,00. При што во табелата за подготвување на проекти за нови патеки и нови
зелени површини бројот 1.000.000,00 се заменува со бројот 250.000,00 и во втората графа
изработка на проект за спој на с.Орман до магистрален пат бројот 2.500.000,00 се заменува
со бројот 250.000,00.
Во подставката 482120 изградба на улици, пешачки патеки, плоштади и други јавни
површини бројот 41.000.000,00 се заменува со бројот 31.300.000,00.
Во табелата изградбата на патеки и плоштади бројот 3.000.000,00 се заменува со
бројот 0, изградбата на локални улици, алинеа еден за изградба на пат од с.Орман до
магистрала бројот 3.000.000,00 се заменува со бројот 0, во алинеа 2 изградба на улици 3 и
4 во с.Орман бројот 2.000.000,00 се заменува со бројот 0 и третата алинеа се заменува со
изградба на тротоар на пат стопански Двор до клучка Стопаски Двор при што бројот
3.000.000,00 се заменува со бројот 1.300.000,00.
Член 6
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник
на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-3664/5
Од 16.10. 2018 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа (Службен
Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за Измена и дополнување на Програма
за комунални дејности за 2018 година

Се објавува Одлуката за Измена и дополнување на Програмата за комунални дејности за
2018 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Седумнаесеттата Седница на

Советот, одржана на ден 16.10.2018 година.

Број 09-3748/4
Од 16.10.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник
на Р.М. број 5/02), член 20 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (Службен
весник на Р.М. број 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), член 95 од Законот за
градежно земјиште (Службен весник на Р.М. број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и
142/16), член 16 став 1 точка 17 и 19 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-Пречистен текст
(Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 18/13) и Статутарната одлука за измена и
дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче
Петров број 13/14) , Советот на Општина Ѓорче Петров на 17-тата седница одржана на
16.10.2018 година, донесе:

ОДЛУКА
За измени и дополна на Програмата за комунални дејности
на Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Член 1
Се врши измена и дополна на програмата за комунални дејности на Општина Ѓорче
Петров (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров број 19/17).
Член 2
Во глава III во Подпрограма ЈЗ-Јавно осветлување во табелата за расходи ставка
425930-ЈПП за улично осветлување бројот 20.500.000,00 се заменува со бројот
620.000,00 така што бројот од вкупната сума 44.500.000,00 се заменува со бројот
24.620.000,00.
Член 3
Во глава IV во Подпрограма ЈА-Изградба на Јавно осветлување во ставот 1 бројот
2.000.000,00 се заменува со бројот 1.850.000,00.
Член 4
Во глава VI која се однесува на Подпрограма J6-одржување и заштита на локални
патишта и улици од приходно конто 741113 Трансвер од буџет на фондови на РМ и
средствата од приходи на општинскиот буџет за 2018 година, бројот 16.000.000,00 се
заменува со бројот 5.000.000,00.
Во табелата на расходи во ставка 461130 субвенции за формирање на Јавно
комунално претпријатие бројот 11.000.000,00 се заменува со бројот 0.
Вкупниот износ на ставката 424 бројот 20.000.000,00 се заменува со бројот
9.000.000,00.
Член 5
Во глава VII која се однесува на Подпрограма JД-Изградба и реконструкција на
локални патишта и сервисни улици, вкупниот износ на средства од приливот бројот
84.684.000,00 се заменува со бројот 44.536.000,00.
Во расходната табела ставката 482110- подготвување на проекти бројот
8.000.000,00 се заменува со бројот 1.352.000,00.
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Во расходната табела ставката 482120- Изградба на улици и патишта бројот
41.500.000,00 се заменува со бројот 9.000.000,00 при што во табелата изградбата на ул
Лихнида –спој со бул Македонска војска бројот 2.500.000,00 се заменува со бројот 0,
додека улиците во ДУП спортски терени е во развојна тригодишна програма така што бројот
21.000.000,00 се заменува со бројот 9.000.000,00 а изградбата на улици согласно ДУП
СЗ18 е префрлено во програмата Ф.А во висина од 18.000.000,00.
Во истата табела ставката 485420-Надоместок за одземен имот бројот 2.500.000,00
се заменува со бројот 1.500.000,00.
Член 6
Во глава VIII која се однесува на Подпрограмата ЈФ- Изградба на сообраќајна
сигнализација, во став 2, бројот 3.000.000,00 се заменува со бројот 500.000,00 така што
вкупниот износ на оваапрограа наместо бројот 4.700.000,00 се заменува со бројот
1.700.000,00.
Член 7
Во глава IX- која се однесува на Подпрограма JГ-Изградба на системи за
водоснабдување, во ставот 2 во табелата на приходи од општината бројот 11.000.000,00 се
заменува со бројот 7.250.000,00 и бројот од вкупната вредност 16.500.000,00 се заменува
со бројот 13.750.000,00.
Во расходната табела ставката 482- други градежни објекти бројот 16.500.000,00 се
заменува со бројот 13.750.000,00.
Во истата табела ставката 482710-подготвување на проекти водоснабдување бројот
1.000.000,00 се заменува со бројот 400.000,00.
Во истата табела ставката 482720-Изградба на капацитетиза водоснабдувањеизградба на краци за кружни токови во Волково,Стопнски Двор и Кисела Јабука бројот
3.000.000,00 се заменува со бројот 2.000.000,00.
Во алинеата за доизградба-реконструкција на мрежата во кучково бројот
1.000.000,00 се заменува со бројот 500.000,00 и во алинеата за изградба на водоводни
краци во с.орман бројот 1.000.000,00 се заменува со бројот 500.000,00.
Во истата табела ставката 482940-Надзор над градба бројот 500.000,00 се заменува
со бројот 350.000,00.
Член 8
Во глава X, табелата која се однесува на Програма ЈИ-изградба на системи за
одведување на отпадни води, во подставката 482 други градежни објекти бројот
30.000.000,00 се заменува со бројот 5.150.000,00.
Во подставката 482320-Изградба на фекална канализација во реонот на Волково
бројот 7.000.000,00 се заменува со бројот 3.950.000,00.
Во алинеата за изградба на фекална канализација со пречистителна станица за
с.Орман бројот 23.000.000,00 се заменува со бројот 0.
Во истата табела ставката 482940-Надзор над градба бројот 1.000.000,00 се
заменува со бројот 200.000,00.
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Член 9
Во Глава XI, Одржување и користење на паркови и зеленило во подставката 421
комунални услуги, во подставката 421110 електрична енергија, бројот 800.000,00 се
заменува со бројот 720.000,00.
Во подставката 421120 водовод и канализација бројот 100.000,00 се заменува со
бројот 180.000,00.
Член 10
Во глава XIII, табелата која се однесува на Програма ЈЕ-изградба на простор за паркирање,
во подставката482 други фрадежни објекти бројот 6.000.000,00 се заменува со бројот
3.400.000,00.
Член 11
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник
на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-3664/6
Од 16.10. 2018 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа (Службен
Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за Измена и дополнување на Програма за животната средина
и природата за 2018 година

Се објавува Одлуката за Измена и дополнување на Програмата за животната средина и
природата за 2018 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Седумнаесеттата

Седница на Советот, одржана на ден 16.10.2018 година.

Број 09-3748/5
Од 16.10.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 18, 24, 32, 122, 134, 162, 172, 204 и 208 од Законот за
животна средина ("Службен весник на РМ" 6р. 53/2005, 81/2005, 79/2006,
101/2006, 109/2006, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 1/2010, 48/2010, 124/2010,
51/2011, 123/2012, 93/2013), член 36 и член 62 од Законот за Локална самоуправа
(Службен весник на Р.М. број 5/02), член 20 од Законот за Просторно и урбанистичко
планирање (Службен весник на Р.М. број 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16),
член 95 од Законот за градежно земјиште (Службен весник на Р.М. број 15/15, 98/15,
193/15, 226/15, 31/16 и 142/16), член 16 став 1 точка 16 од Статутот на Општина Ѓорче
Петров-Пречистен текст (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 18/13) и
Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14) , Советот на Општина Ѓорче
Петров на 17-тата седница одржана на 16.10.2018 година, донесе:

ОДЛУКА
За имена и дополнување на Програмата за активностите од
областа на заштита на животната средина и природата
на Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Член 1
Се врши измена и дополнување на Програмата за активностите од областа на
заштита на животната средина и природата на Општина Ѓорче Петров за 2018 година
(Службен Гласник на општина Ѓорче петров број 19/17).
Член 2
Измената и дополнувањето се врши во програмските активности и тоа:
Одржавање на урбаната опрема Ј0, бројот 4.000.000,00 се заменува со бројот
3.000.000,00.
Во програмата Ј4 јавна чистота и хигиена, бројот 16.500.000,00 се заменува со бојот
11.500.000,00.
Во програмата за одржување и користење на паркови и зеленило Ј7 бројот
7.000.000,00 се заменува со бројот 2.000.000,00.
Во програмата за Заштита на животната средина и природата R1, ставките под бр2, 3
и 4 се бришат а наместо нив се додава ставката 5- чистење на канали за кои се планирани
средства во висина од 600.000,00 денари и ставката 6-изградба на базна станица за
мерење на зрачењето на ваздухот во висина од 3.150.000,00.
Поради тоа бројот 3.000.000,00 се заменува со бројот 4.250.000,00.
Во програмата за основно образование N1 (поради обновување на оградите на ПОУ
во Хром) бројот 8.000.000,00 се заменува со бројот 10.000.000,00.
Во програмата за месна самоуправа (капитални објекти) DA, бројот 15.000.000,00 се
заменува со бројот 1.500.000,00.
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Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник
на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-3664/7
Од 16.10. 2018 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа (Службен
Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за Измена и дополнување на Програма од областа
на образованието на Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Се објавува Одлуката за Измена и дополнување на Програмата од областа на образованието
на Општина Ѓорче Петров за 2018 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на

Седумнаесеттата Седница на Советот, одржана на ден 16.10.2018 година.

Број 09-3748/6
Од 16.10.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1, и член 36 став 1 од Законот локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија бр 5/2002) и член 16 став 1 точка 16 од Статутот
на Општина Ѓорче Петров-(Пречистен текст)(Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров
бр.18/2013) и Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче
Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Советот на општина на 17тата на седницата одржана на ден 16.10.2018 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за измена и дополнување на Програмата од областа на образованието
на Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Член 1
Се врши измена и дополнување на Програмата од областа на образованието на
Општина Ѓорче Петров за 2018 година, објавена во („Службен Гласник“ на Општина Ѓорче
Петров број 19/17).
Член 2
Во глава II АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ОД ОБЛАСТА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО, се вршат следните измени и дополнувања и тоа:
Табела 1. Следење и анализа на воспитно образовниот процес во основните
училишта, се врши измена во табелите за Предвидени трошоци по позиции и Предвидени
финансиски средства и тоа:
-Прехрамбени продукти се намалуваат од 25.000,00 денари на 10.000,00 денари,
-Канцелариските матрјали се бришат,
-Услуги за печатење, копирање и издавање се намалуваат од 10.000,00 денари на
5.000,00 денари и
-Предвидените финансиски средства се намалуваат од 40.000,00 денари на 15.000,00
денари.
Табела 3. Обуки за професионален и кариерен развој на наставен кадар, се врши измена
и дополнување во табелите за Предвидени трошоци по позиции и Предвидени финансиски
средства и тоа:
-Прехрамбени продукти се бришат,
-Канцелариски матерјали се бришат,
-Услуги за печатење, копирање и издавање се бришат,
-Договорни услуги за обучувачи се бришат,
-Котизација за семинари и работилници се бришат,
-Трансфер до НВО или провајдер на обуки се бришат,
и се додаваат Други трансфери во износ од 240.000,00 денари.
-Предвидените финансиски средства остануваат исти 240.000,00 денари.
Табела 4. Упис на првачиња во основните училишта, се врши измена и дополнување
во табелите за Предвидени трошоци по позиции и Предвидени финансиски средства и тоа:
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-Услуги за печатење, копирањe и издавање се бришат,
- Училишен прибор се заменува со зборовите „училишни материјали“, кои се намалуват
од 60.000,00 денари на 40.000,00 денари,
-Предвидените финансиски средства се намалуваат од 75.000,00 денари на 40.000,00
денари.
Табела 5. Училишни и општински натпревари и поддршка на регионални и државни
натпревари, се врши измена и дополнување во табелите за Предвидени трошоци по
позиции и Предвидени финансиски средства и тоа:
-Услуги за печатење, копирање и издавање (дипломи, признанија и сл.) се бришат,
-Прехрамбени продукти се бришат,
- Транспорт на луѓе (ученици, наставници) се зголемуваат од 70.000,00 денари на
100.000 денари,
-Трансфер на средства за трошоци на наставниците-ментори се заменува со зборовите
„Други трансфери (Трансфер на средства за трошоци на наставниците-ментори )“ и се
зголемуваат од 30.000,00 денари на 50.000,00 денари,
-Други оперативни расходи остануваат исти,
-Предвидените финансиски средства се зголемуваат од 145.000,00 денари на
160.000,00 денари.
Табела 6. Креирање на стимулативна средината за учење, се врши измена и
дополнување во табелите за Предвидени трошоци по позиции и Предвидени финансиски
средства и тоа:
-Прехрамбени продукти се бришат,
-Канцелариски материјали се бришат,
-Услуги за печатење, копирање и издавање се бришат,
-Договорни услуги за обучувачи се бришат,
-Нагледни средства и манипулативи се заменуваат со зборовите „Наставно образовни
помагала (нагледни средства и манипулативи)“ и се намалуваат од 180.000,00 денари на
120.000,00 денари,
-Спортски реквизити се заменуваат со зборовите „Наставно образовни помагала
(спортски реквизити)“ и се намалуваат од 120.000,00 денари на 90.000,00 денари,
и се додаваат Други трансфери од 230.000,00 денари,
-Предвидените финансиски средства остануваат исти во износ од 440.000,00 денари.
Табела 7. Подршка и партиципација во надворешни проекти (МИО, екологија,
безбедност во сообраќај, инклузија на деца со посебни потреби, родова еднаквост и сл.), се
врши измена и дополнување во табелите за Предвидени трошоци по позиции и Предвидени
финансиски средства и тоа:
- Транспортни трошоци се намалуваат од 30.000,00 денари на 10.000,00 денари,
- Прехрамбени продукти остануваат исти,
- Услуги за печатење, копирање остануваат исти,
- Други договорни услуги (зависно од проектите) се бришат и
- Трансфер до НВО се зголемуваат од 70.000,00 денари на 130.000,00 денари
- Предвидените финансиски средства остануваат исти во износ од 180.000,00 денари.
Табела 8. Априлијада-детски маскенбал, се врши измена и дополнување во табелите за
Предвидени трошоци по позиции и Предвидени финансиски средства и тоа:
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- Услуги за печатење, копирање остануваат исти,
- Озвучување се заменува со зборовите „ Други матерјали (озвучување)“ и се зголемува
од 6.000 денари на 10.000 денари,
- Предвидените финансиски средства се зголемуваат од 96.000,00 денари на
100.000,00 денари.
Табела 9.Детска ликовна колонија Кучково , се врши измена и дополнување во табелите
за Предвидени трошоци по позиции и Предвидени финансиски средства и тоа:
-Прехрамбени продукти се намалуваат од 60.000,00 денари на 20.000,00 денари,
-Сликарски матерјали се заменуваат со зборовите „Други оперативни расходи
(Сликарски матерјали, платна, сликарска хартија, бои, четки и др.)“ и се намалуваат од
60.000,00 денари на 30.000,00 денари,
-Услуги за печатење, копирање и издавање (маици, дипломи и сл) се намалуваат од
20.000,00 денари на 10.000,00 денари,
-Транспорт на ученици се брише,
-Договорни услуги (познати сликари и урамување на слики ) се зголемуваат од
30.000,00 денари на 70.000,00 денари,
- Предвидените финансиски средства се намалуваат од 190.000,00 денари на
130.000,00 денари.
Табела 10. Одбележување на значајни датуми (Денот на Општина Ѓорче Петров, Денот
на ослободување и сл) се врши измена и дополнување во табелите за Предвидени трошоци
по позиции и Предвидени финансиски средства тоа:
-Сценографија (уредување на бина) се заменува со зборовите „Други оперативни
расходи (сценографија уредување на бина) “,
-Прехрамбени продукти остануваат исти,
- Превоз на ученици се намалуваат од 30.000,00 денари на 10.000,00 денари,
- Награди за ученици се заменува со зборовите „Други материјали (награда за ученици)“
и средствата се намалуваат од 30.000,00 денари на 20.000,00 денари,
- Предвидените финансиски средства се намалуваат од 100.000,00 денари на
70.000,00 денари.
Табела 11. Стипендии на ученици од основните и средните училишта од територијата
на Општина Ѓорче Петров се брише и се додава нова Табела
11. Прослава на патронати на основните училишта
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Краток опис на
активноста:

Активноста се однесува на финансиска поддршка на
основните училишта за прославување на патронатите
на училиштата

Главна цел:

Целта на проектот е промоција на училиштата и
постигањата на уќениците.

Време на реализација

тековно

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности

Резултати:

Промоција на основните училишта во Општината Ѓорче
Петров
Унифицираност во работата на училиштата

Предвидени трошоци по
позиции

Трансфер до училиштата
(Прехрамбени продукти и пијалоци)
Канцелариски матерјали
Други матерјали

Предвидени финансиски
средства:

85.000,00 ден
5.000,00 ден
10.000,00 ден
100.000,00 ден

Табела 13. Бесплатна ужинка на учениците во одделенска настава во основните
училишта, се врши измена и дополнување во табелите за Предвидени трошоци по позиции
и предвидени финансиски средства и тоа:
- Прехрамбени продукти се заменува со зборовите „Други трансфери (Трансфер до
основните училишта за ужинки)“ , а средствата остануваат исти.
-Договорни услуги се брише,
- Предвидените финансиски средства се намалуваат од 410.000,00 денари на 400.000,00
денари.
Табела 15. Изготвување, печатење и промоција на работни упатства, прирачници и друг
промотивен материјал од областа на образованието се врши измена и дополнување во
табелите за Предвидени трошоци по позиции и Предвидени финансиски средства и тоа:
-Услуги за печатење, копирање и издавање се намалуваат од 75.000,00 денари на
30.000,00 денари,
-Прехрамбени продукти и пијалоци остануваат исти,
-Се додава нова ставка договорни услуги 15.000,00 денари,
- Предвидените финансиски средства се намалуваат од 90.000,00 денари на 60.000,00
денари.
Се додава нова Табела :
16. Новогодишни пакетчиња

ɋɬɪ22 Ȼɪɨʁ14. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 16.Ɉɤɬɨɦɜɪɢ 2018 ɝɨɞɢɧɚ

Краток опис на
активноста:

Активноста се однесува на прослава на Новогодишните
празници и делење на новогодишни пакетчиња за
учениците од прво одделеие во основните училишта

Главна цел:

Целта на проектот е зачувување на традицијата за нова
година.

Време на реализација

декември

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности

Резултати:

Потикнување на креативноста и имагинацијата на
децата

Предвидени трошоци по
позиции

Прехрамбени продукти и пијалоци

65.000,00 ден

Предвидени финансиски
средства:

65.000,00 ден

Во глава III ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ
ОБРАЗОВАНИЕТО се вршат следните измени и дополнувања и тоа:

ОД

ОБЛАСТА

-

НА

Финансирањето на активностите утврдени со програмата на Општина Ѓорче Петров,
во вкупен износ од 2.511.000,00 денари се заменува со вкупен износ од 2.385. 000,00
денари.
Табела Рекапитулар комплетно се менува и гласи:

Планирани активности

Предвидени
средства

1.
2.

3.
4.

Следење и анализа на воспитно образовниот процес
во основните училишта
Одобрување согласности и следење на процесот за
вработување на наставен и ненаставен кадар во
основните училишта
Обуки и професионален развој на наставен кадар
Упис на првачиња во основните училишта

15.000,00
90.000,00
240.000,00
40.000,00

5.

Училишни и општински натпревари и поддршка на
регионални и државни натпревари

160.000,00

6.

Креирање на стимулативна средина за учење и
опремување на училиштата со нагледни средства и

440.000,00
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опрема за кабинетите
7.

Поддршка и партиципација во надворешни проекти
(МИО, екологија, безбедност во сообраќај и сл)

180.000,00

8.

Априлијада-детски маскенбал

100.000,00

9.

Детска ликовна колонија Кучково

130.000,00

10. Празник на Општина Ѓорче Петров

70.000,00

11.

Прослава на патронати на општинските основни
училишта
12. Награди и признанија за ученици и наставници од
основните училишта
13. Бесплатна ужинка и бесплатен излет на учениците
во одделенска настава во основните училишта
14. Бесплатен излет на учениците во одделенска
настава во основните училишта
15. Изготвување, печатење и промоција на работни
упатства, прирачници и друг промотивен матерјал
од областа на образованието
16. Новогодишни пакетчиња
Вкупно

100.000,00
75.000,00
400.000,00
220.000,00

60.000,00
65.000,00
2.385. 000,00

Член 3
Одлуката за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Ѓорче
Петров од областа на образованието за 2018 година, е составен дел на Програмата за
активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на образованието за 2018 година.
Член 4
Се задолжува Одделението за јавни дејности да изработи пречистен текст на
Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на образованието за 2018
година.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник“ на Општина Ѓорче Петров.
Број 08-3664/8
Од 16.10. 2018 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа (Службен
Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за Измена и дополнување на Програма за активностите на
Општина Ѓорче Петров од областа на културата
и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година

Се објавува Одлуката за Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина
Ѓорче Петров од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година, што
Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Седумнаесеттата Седница на Советот, одржана

на ден 16.10.2018 година.

Број 09-3748/7
Од 16.10.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник
на Р.М. број 5/02) член 16 став 1 точка 16 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-Пречистен
текст (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 18/13) и Статутарната одлука за
измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина
Ѓорче Петров број 13/14) Советот на Општина Ѓорче Петров на 17-тата седница одржана на
ден 16.10.2018година, донесе:
ОДЛУКА
за измена и дополнување на Програмата за активностите
на Општина Ѓорче Петровод областа на културата и поддршка
на невладиниот сектор за 2018 година
Член 1
Се врши измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Ѓорче
Петров од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година,
објавена во („Службен Гласник“ на Општина Ѓорче Петров број 19/17) и Одлуката за измена
и дополнување на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на
културата и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година, објавена во („Службен
Гласник“ на Општина Ѓорче Петров број 4/18).
Член 2
Во Глава II. Активности-A. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВЕРСКИ И ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ,
ИСТОРИСКИ НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОПШТИНАТА , точка 1.2. Прослава
на верскиот празник Св. Трифун, ставка 6: Предвидени финансиски средства – зборот
Тековна буџетска резерва се заменува со зборот Договорни услуги и бројот „50.000,00“
денари се менува со бројот „25.000,00“ денари, како што следи:
1.2.Прослава на верскиот празник Св.Трифун

Oвој христијански празник – Св.Трифун, во Општината традиционално се
Краток опис
одбележува во малата црква во с.Кучково каде што градоначалникот и
на
верниците присуствуваат на традиционалната централна манифестација на
активноста:
закројување на лозјата и овошките.

Главна цел:

Целта на активноста е одбележување на христијанскиот празник Св. Трифун
и негување на македонската традиција.

Време на
февруари
реализација
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Носител на
активноста
Резултати:

Општина Ѓорче Петров /Одделение за јавни дејности
Активно и масовно вклучување
одбележување на верскиот празник

Предвидени
Тековна буџетска резерва
финансиски
средства:

на

граѓаните

и

граѓанките

во

25.000,00 ден

Во Глава II. Активности-A. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВЕРСКИ И ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ,
ИСТОРИСКИ НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОПШТИНАТА , точка 2.
Одбележување на државни празници во 2018, ставка 6: Предвидени финансиски средства Други оперативни расходи бројот „130.000,00“ денари се менува со бројот „80.000,00“
денари, како што следи:
2.Одбележување на државни празници во 2018 година
Краток
опис
на Градоначалникот, Делегација од општинската администрација ,
активноста:
Советот на Општината, невладини организации, општински
училишта, градинката, делегации од партии и невладини
организации, положуваат свежо цвеќе и оддаваат почит.
-9 Мај ( Денот на победата против фашизмот)
-24 Мај ( Ден на Св. Кирил и Методиј)
- 8 септември (Ден на независноста)
-11 Октомври (Ден на народното востание)
-23 Октомври (Ден на македонската револуционерна борба)
-13.11.2018/ 14.11.2018 (Ден на ослободување на Ѓорче Петров и
Скопје)
-8 декември (Ден на Св. Климент Охридски)
Главна цел:
*Одбележување на државни празници, зачувување и негување
традицијата, истакнување на значајни историски настани, како и
поттикнување на патриотскиот дух кај граѓаните и љубов кон
татковината.
*Оддавање почит и негување на споменот за загинатите борци
кои храбро загинале за слободата на нашата земја.
*Родов баланс во делегациите за полагање цвеќе.
Време на
тековна активност
реализација:
Носител на
Oпштина Ѓорче Петров/ Одделение за Јавни дејности
активноста:
Резултати:
-Одбележување на државни празници; aктивно и масовно
вклучени граѓани во овој традиционален настан;
-Оддавање почит и чест, како и негување на споменот за
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Предвидени
финансиски
средства:

паднатите борци
- Подеднаква родова застепеност во делегациите за полагање
цвеќе
Други оперативни расходи
80.000,00 ден

Во Глава II. Активности-A. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВЕРСКИ И ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ,
ИСТОРИСКИ НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОПШТИНАТА, во точка 3.
Одбележување на историски настани и личности од значење за општината во табела
3.1 Чествување на празникот на Патронот на Општината, посета на гробот на Патронот во
ставка 6: Предвидени финансиски средства -Други оперативни расходи бројот „50.000,00“
денари се менува со бројот „20.000,00“ денари, како што следи:
3. Одбележување на историски настани и личности од значење за општината
3.1. Чествување на празникот на Патронот на Општината , посета на гробот на
Патронот
*По повод годишнината од погибието на великанот на македонската
револуционерна
борба,Ѓорче
Петров,делегација
од
општината,Советот
на
општината,општинските
училишта,градинката,делегации
од
партии
и
невладини
организации,положуваат свежо цвеќе и му оддаваат почит пред
Краток опис на
неговиот споменик, во Реонскиот парк во општината.
активноста:
*Делегација од Општина Ѓорче Петров, предводена од
градоначалникот,положува венец и свежо цвеќе на местото на
погибието и на гробот на Ѓорче Петров ,кој се наоѓа на централните
градски гробишта во Софија.

Главна цел:

ȌƶǌǌǈǊǈǲǍǗǖǟǐǚǐǟǍǙǚǙǍǴǈǊǈǲǍǐǕǍǋǛǊǈǲǍǕǈǙǗǖǔǍǕǖǚǏǈǖвој
наш македонски великан кој храбро загинал за слободата на
нашата земја
ȌƵǍǋǛǊǈǲǍǐǗǖǚǚǐǒǕǈǗǈǚǘǐǖǚǙǒǐǚǍǟǛǊǙǚǊǈǕǈǋǘǈǫǈǕǐǚǍ
* Родов баланс во делегациите за полагање цвеќе.

Време на реализација 28 јуни
Носител на
активноста
Резултати:

Oпштина Ѓорче Петров/Одделение за Јавни дејности
Оддадена почит и чест, сеќавање и негување на споменот за
Патронот на Општината.

Предвидени
Други оперативни расходи
финансиски средства:

20.000,00 ден
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Во Глава II. Активности-A. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВЕРСКИ И ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ,
ИСТОРИСКИ НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОПШТИНАТА, во точка
3.Одбележување на историски настани и личности од значење за општината, потточка 3.2
Одбележување на Денот на паднатите бранители во 2001 година во ставка 6: Предвидени
финансиски средства -Други оперативни расходи бројот „30.000,00“ денари се менува со
бројот „20.000,00“ денари, како што следи:
3.2

Одбележување на Денот на паднатите бранители во 2001 година

Краток опис на
активноста:

Со комеморативна свеченост, положување цвеќе и армиски почести,
Oпштина Ѓорче Петров им оддава почит на бранителите од село
Волково кои загинаа во конфликтот во 2001 година.

Главна цел:

ȌƶǌǌǈǊǈǲǍ Ǘǖǟǐǚ ǐ ǕǍǋǛǊǈǲǍ Ǖǈ ǙǗǖǔǍǕǖǚ Ǐǈ ǏǈǋǐǕǈǚǐǚǍ ǉǘǈǕǐǚǍǓǐ
кои загинаа во конфликтот од 2001 година.
ȌƵǍǋǛǊǈǲǍǐǗǖǚǚǐǒǕǈǗǈǚǘǐǖǚǙǒǐǚǍǟǛǊǙǚǊǈǕǈǋǘǈǫǈǕǐǚǍ
* Родов баланс во делегациите за полагање цвеќе.

Време на
реализација

10 август

Носител на
активноста

Oпштина Ѓорче Петров/Одделение за Јавни дејности

Резултати:

Оддадена почит и чест и сеќавање и негување на споменот за
паднатите бранители во конфликтот од 2001 година, да не се
заборави нивната огромна жртва за нашата татковина.

Предвидени
финансиски

Други оперативни расходи

20.000,00 ден

Во Глава II. Активности-A. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВЕРСКИ И ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ,
ИСТОРИСКИ НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОПШТИНАТА, точка
3.Одбележување на историски настани и личности од значење за општината, потточка 3.3
Празник на Општината-Свечена седница; доделување награди и признанија и културна
програма по повод Празникот на Општината во ставка 6: Предвидени финансиски средства
-Услуги за печатење, копирање и издавање бројот „300.000,00“ денари се менува до бројот
„150.000,00“ денари.
Во ставка 6: Предвидени финансиски средства потставка 3: Договорни услуги
бројот „150.000,00“ денари се менува со бројот „700.000,00“ денари.
Во ставка 6: Предвидени финансиски средства потставка 4: Други оперативни
расходи и храна и пијалоци се бришат, како што следи:
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3.3. Празник на Општината-Свечена седница; доделување награди и признанија и културна
програма по повод Празникот на Општината

Краток опис на
активноста:

Главна цел:

На 20 септември, се организира богата културно-спортска
програма, крос, крводарителска акција и турнири кои се дел од
низата манифестации по повод денот на Општината.
На свечената седница на Советот на Општината се доделува
Годишна награда „Ѓорче Петров” која се доделува за посебен
придонес за афирмација на Општината. Се доделуваат и
признанија и награди кои им се доделуваат на поединци и фирми
кои дале придонес за развојот и афирмацијата на општината
преку нивните остварувања во стопанството, науката и уметноста,
културата и спортот, воспитанието, образованието и за
унапредување на животната средина и природата.Изборот го
врши Комисијата за награди и признанија, во согласност со
Правилникот за награди и признанија по претходно објавен оглас.
*Општината ќе се труди да обезбеди еднаква застапеност на
Целта е одбележување на Празникот на општината, зближување
на граѓаните со работата на општината преку спортските и
културните манифестации, како и поттикнување и мотивирање за
учество во спортски, образовни, културни и забавни
манифестации.

Време на
реализација

20 септември

Носител на
активноста

Oпштина Ѓорче Петров/Комисија за награди и признанија

Резултати:

Предвидени
трошоци по
позиции
Предвидени
финансиски
средства:

Промоција на Општина Ѓорче Петров
Доделени награди и признанија за посебен придонес за
афирмација на општината
Активно вклучување на граѓаните, учениците и вработените во
прославувањето преку учество во културните и спортските
настани.*Подеднаква застапеност на мажите и жените од
општината
Услуги за печатење, копирање и
издавање
Договорни услуги
Вкупно:

150.000,00 ден
700.000,00 ден
850.000,00 ден
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Во Глава II. Активности-A. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВЕРСКИ И ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ,
ИСТОРИСКИ НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОПШТИНАТА , после потточка 3.3,
се додава нова поточка „3.4 Прослава на Денот на Крстот-Кучково “ и се врши измена во
ставка 6 Предвидени финансиски средства- Прехранбени продукти и пијалоци се заменува
со зборот храна и пијалоци каде бројот „150.000,00“ денари се менува со бројот „45.000,00“
ден; Други оперативни расходи бројот „150.000,00“ денари се менува со бројот „70.000,00“
ден; Се додава нова ставка „Други материјали со износ од 40.000,00 денари“. Се бришат
ставките„ Угостителски услуги” и „Услуги за копирање и печат“, како што следи:
3.4 Прослава на Денот на Крстот-Кучково
На 1-ви Мај во село Кучково традиционално,се одржува
голем општонароден собир, „Ден на Крстот“. На овој ден ќе
се одржат и рекреативен Ревијален марш од средсело во с.
Кучково до Крстот, презентација на македонски овчарски
Краток опис на активноста:
кучиња од Кинолошки клуб, спортски игри: крос, Опен фан ,
ликовна колонија и културно-уметничка програма.
Традиционално се дели војничко гравче за сите присутни
гости на собирот.

Главна цел:

Анимирање на граѓаните, дружење со граѓаните и негување
на традицијата. Истовремено со овој културен настан кој
традиционално се одржува веќе 13 години, Општина Ѓорче
Петров да стане препознатлива.

Време на реализација

1 Мај

Носител на активноста

Општина Ѓорче Петров и МЗ Кучково

Резултати:

Активно вклучување на граѓаните во одржување и негување
на македонската традиција, препознатлив културен настан и
промовирање на с. Кучково.

Предвидени трошоци по
позиции

Предвидени финансиски
средства

Храна и пијалоци

50.000,00 ден

Договорни услуги

150.000,00 ден

Други оперативни расходи

70.000,00 ден

Други материјали

40.000,00 ден

Вкупно :

305.000,00 ден

Вкупниот износ на Глава II. Активности-A. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВЕРСКИ И
ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ, ИСТОРИСКИ НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА
ОПШТИНАТА од Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на
културата и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година и Измената и дополната на
Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на културата и поддршка
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на невладиниот сектор за 2018 година, се менува така што бројот „1.210.000,00“ денари се
заменува со бројот „1.350.000,00 денари“.
Во Глава II. Активности-Б.ПОДДРШКА НА УСТАНОВИ И НВО ОД ОБЛАСТА НА
КУЛТУРАТА во точка 1 Поддршка на програмата на КУД „ Григор Прличев” во ставка 6,
Предвидени финансиски средства Трансфер до здруженија на граѓани и фондации бројот
„60.000,00“ денари се менува со бројот „20.000,00“ денари.
1. Поддршка на програмата на КУД „ Григор Прличев”
Краток опис Општината логистички и финансиски ја поддржува програмата на КУД
„Гrигор Прличев“ кое достојно и на високо професионално ниво ја
на
активноста: претставува Општината,а со своите турнеи надвор од Македонија го
претставува и афирмира македонскиот фолклор и традиција.
Главна цел: Традиционално да се негуваат културните и историските традиции,
фолклорот и етнологијата на населението од општината и пошироко, како и
промовирање на македонскиот фолклор и традицијапреку турнеи и надвор
од Р Македонија.
Време

на тековно

реализација:
Носител на Oпштина Ѓорче Петров/Одделение за Јавни дејности
активноста:
Резултати:

Афирмирање и промовирање на македонскиот фолклор и традиција

Предвидени

Трансфер до здруженија

20.000,00 ден

финансиски
средства:
Во Глава II. Активности-Б.ПОДДРШКА НА УСТАНОВИ И НВО ОД ОБЛАСТА НА
КУЛТУРАТА во точка3. Зборовите „Поддршка на други НВО и институции од областа на
културата“ се менуваат со зборовите

„Финансиски средства за поддршка на

автори/авторки, уметници, самостојни уметници, здруженија на граѓани, фондации и други
правни и физички лица што вршат дејност од областа на културата во согласност со Законот
за културата и други позитивни законски прописи во Република Македонија”.

Се врши измена во ставка 6 од истата табела-Предвидени финансиски средстваТрансфер до здруженија на граѓани и фондации бројот „20.000,00“ денари се менува со
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бројот „60.000,00“ денари, . Се додава ставка Други трансфери за физички лица и поддршка
на уметници и се додава износот 100.000,00 денари како што следи:
3.Финансиски средства за поддршка на автори/авторки, уметници, самостојни уметници,
здруженија на граѓани, фондации и други правни и физички лица што вршат дејност од
областа на културата во согласност со Законот за културата и други позитивни законски
прописи во Република Македонија
Краток опис Општината дава логистичка и финансиска поддршка на активностите
на
автори/авторки, уметници, самостојни уметници, здруженија на граѓани,
активноста: фондации и други правни и физички лица што вршат дејност од областа на
културата на територијата на Општина Ѓорче Петров, а во согласност со
Законот за културата и други позитивни законски прописи во Република
Македонија
Главна цел:

Соработка,промовирање и поддршка на активностите на невладините
организации во областа на културата.
Време
на тековно
реализација:
Носител на Oпштина Ѓорче Петров/Одделение за Јавни дејности
активноста:
Резултати:
Заемна
доверба,
соработка,партнерство,
независност,
учество,
транспарентност, одговорност, еднакви можности и недискриминација.
Предвидени Трансфер до здруженија на граѓани
60.000,00 ден.
финансиски Други трансфери за физички лица и поддршка
100.000,00 ден.
средства:
на уметници
Вкупно
160.000,00 ден.
Во Глава II. Активности- Б. ПОДДРШКА НА УСТАНОВИ И НВО ОД ОБЛАСТА НА
КУЛТУРАТА, точка 5.Организирање на самостојни и здружени хуманитарни акции, во
ставка 6 Предвидени финансиски средства-Услуги за печатење (влезници, пропагандни
услуги) бројот „100.000,00“ ден се менува со бројот „50.000,00“ денари, како што следи:
5.Организирање на самостојни и здружени хуманитарни акции
Краток
опис
активноста:
Главна цел:

на Општината финансиски и логистички организира концерти,
изложби,самостојни и хуманитарни акции
Поддршка и помош на социјално загрозени граѓани и поттик
за хуманост,човечност и меѓусебна помош на граѓаните.
Време на реализација:
тековно
Носител на активноста:
Oпштина Ѓорче Петров/ Одделение за Јавни дејности
Резултати:
Поттикнување на хуманоста, човечноста, будење на свеста за
меѓусебна помош на граѓаните.
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Предвидени финансиски
средства:
Услуги за печатење
(влезници, пропагандни услуги)

50.000,00 ден

Во Глава II. Активности- Б. ПОДДРШКА НА УСТАНОВИ И НВО ОД ОБЛАСТА НА
КУЛТУРАТА, во точка 4 Поддршка и партиципација во надворешни проекти од областа на
културата во ставка 6 Предвидени финансиски средства-Услуги за печатење (влезници,
пропагандни услуги) бројот „70.000,00“ ден се менува со бројот „10.000,00“ денари, како
што следи:
4.Поддршка и партиципација во надворешни проекти од областа на културата

Краток опис
на
активноста:

Главна цел:

Време на
реализација
Носител на
активноста
Резултати:

Оваа активност се однесува на партиципација на Општина Ѓорче Петров во
проекти од областа на културата или за кои Општина Ѓорче Петров има
потпишано меморандуми за соработка. Активноста подразбира добивање
на логистичка, техничка и финансиска подршка на проектитеза кои
општината е согласна дека ќе се реализираат во соработка со владини или
невладини организации.
Целта на овие активности е издигнување на културнатасвест на граѓаните,
но и да се даде поттик и шанса особено преку финансиска поддршка на
младите уметници, талентираните граѓани, културните работници активно
да се вклучат во културните настани за создавање на одговорно општество.
Исто така целта на општината е успешна реализација на проектите и нивно
следење и вреднување.
Во текот на 2018 година
Одделение за јавни дејности
葉葺葪葰
葸
葮葧葳葥ġ葮ġ葪葺葮葰
葥葷
葳葥ġ葶葪葥葱葮葭
葥葼葮葥ġ葳葥ġ葵葶葴葪葰
葸
葮葸
葪ġ
葓葩葶葬葱葮葧ġ葶葥葭
葧葴ġ葳葥ġ葵葶葴葪葰
葸
葮葸
葪
葌葥葼тување
葧葶葷 на соработката на општината со невладиниот сектор

Предвидени
финансиски Трансфер до здруженија
средства:

10.000,00 ден.

Во Глава II. Активности- Б. ПОДДРШКА НА УСТАНОВИ И НВО ОД ОБЛАСТА НА
КУЛТУРАТА, во точка 6.Организирање на изложби во ставка 6 Предвидени финансиски
средства-, се бришат Транспорт на луѓе и износот 40.000,00 денари и Транспорт на стоки и
износот 30.000,00 денари, како што следи:
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6.Организирање на изложби
Краток опис Општината финансиски и логистички организира изложби
на
активноста:
Главна цел: Поддршка на уметници и поттикнување на граѓаните помасовно да се
вклучат во културни манифестации, подигнување на свеста на граѓаните за
културните вредности.
Време

на тековно

реализација:
Носител на Oпштина Ѓорче Петров/ Одделение за Јавни дејности
активноста:
Резултати:

Афирмација на уметници, издигнување на културната свест кај граѓаните и
информираност за културните настани.
Активно и помасовно вклучување на граѓаните во културните настани како
и поттик и поддршка на уметници во Општината.

Предвидени

Договорни услуги

финансиски

Вкупно

50.000,00 ден
50.000,00 ден

средства:
Вкупниот износ на Глава II. Активности- Б. ПОДДРШКА НА УСТАНОВИ И НВО ОД
ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА, од Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од
областа на културата и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година и Измената и
дополната на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на
културата и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година, се менува така што бројот
„1.370.000,00“ денари се заменува со бројот „1. 290.000,00 ден“.
Во Глава II. Активности- В. КУЛТУРНО ЛЕТО „ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 2018 ”, точка 1. ПРВ
ВИКЕНД. Отворање на манифестацијата ставка 6: Предвидени финансиски средстваДоговорни услуги бројот „120.000,00“ ден се менува со бројот „180.000,00“ ден, како што
следи:
1. ПРВ ВИКЕНД.Отворање на манифестацијата
Краток опис на Градоначалникот ја отвара оваа културна манифестација и ги
активноста:
поздравува присутните граѓани и учесници.
Програматакоја ќе се одвива викендите во текот на месец јули,
вклучува изложби,рап и хип хоп фестивал,настапи на алтернативни
поп-рок бендови, фолклорна вечер со народни ора и настап на
изведувачи на народна музика во паркот, а ќе има и детска програма
во чии рамки ќе се одржи театарска претстава и музички настапи.
„Културното лето 2018” во Ѓорче започнува со рап и хип-хоп музика.
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Главна цел:

Време
реализација:
Носител
активноста:
Резултати:
Предвидени
финансиски
средства:

Преку Програмата за Културно лето да се анимираат и вклучат
граѓаните од различни возрасти во културните настани и
манифестации, да се збогати културниот живот во општината и да се
поттикне интересот, креативноста и љубовта кон музиката и
уметноста.
Рап и хип-хоп музиката е наменета за младите ѓорчепетровци кои ќе
имаат можност да уживаат во настапите на познати македонски
групи.
на прв викенд во јули / Реонски парк
на Oпштина Ѓорче Петров
Анимирање на културниот живот во општината, забава за младите
ѓорчепетровци и издигнување на културната свест на граѓаните.
Договорни услуги 180.000,00 ден

Во Глава II. Активности- В. КУЛТУРНО ЛЕТО „ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 2018 ” на начин што во
точка 2. ВТОР ВИКЕНД. Настап на алтернативни поп-рок бендови ставка 6 Предвидени
финансиски средства-Договорни услуги бројот „80.000,00“ ден се менува со бројот
„130.000,00“ ден. Други оперативни расходи од истата ставка се бришат, како што следи:
2. ВТОР ВИКЕНД.Настап на алтернативни поп-рок бендови
Краток опис на активноста:
Познати алтернативни поп-рок бендовиги забавуваат
граѓаните на отворено, во реонскиот парк.
Главна цел:
Анимирање на граѓаните во текот на летните денови и
збогатување на културниот живот во општината
Време на реализација:
Втор викенд во јули, Реонски парк
Носител на активноста:
Oпштина Ѓорче Петров
Резултати:
Збогатување на културниот живот, масовна посетеност,
анимирани и задоволни граѓани, особено најмладите
Предвидени
финансиски Договорни
услуги
средства:
130.000,00 ден.

Во Глава II. Активности- В. КУЛТУРНО ЛЕТО „ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 2018 ” точка 3. ТРЕТ
ВИКЕНД. Голема забава на отворено во Реонскиот парк, Вечер на забавна музика ставка 6:
Предвидени финансиски средства-Договорни услуги бројот „80.000,00“ ден се менува со
бројот „200.000,00“ ден. Други оперативни расходи од истата ставка се бришат, како што
следи:
3. ТРЕТ ВИКЕНД. Голема забава на отворено во Реонскиот парк
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Вечер на забавна музика
Краток опис на Познати македонски поп пејачиги забавуваат граѓаните на
активноста:
отворено, во реонскиот парк.
Главна цел:
Анимирање на граѓаните во текот на летните денови и
збогатување на културниот живот во Општината
Време на
Трет викенд во јули, Реонски парк
реализација:
Носител на
Oпштина Ѓорче Петров
активноста:
Резултати:
Збогатување на културниот живот, масовна посетеност,
анимирани и задоволни граѓани, особено најмладите.
Предвидени
Договорни услуги
200.000,00 ден.
финансиски
средства:
Во Глава II. Активности- В. КУЛТУРНО ЛЕТО „ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 2018 ” точка 4.
ЧЕТВРТИ ВИКЕНД. Вечер на народни песни и ора, потточка во 4.1. Целовечерен концерт
на КУД„ Глигор Прличев”, Ансамбл „Македонија” и гостување на КУД од странство, се
врши измена во ставка 6 Предвидени финансиски средства- Се бришат Трансфер до
здруженија, Други оперативни расходи и Храна и пијалоци и се заменуваат со Транспорт
на луѓе, а бројот „120.000,00“ денари се менува со бројот „10.000,00’’ ден, како што
следи:
4. ЧЕТВРТИ ВИКЕНД. Вечер на народни песни и ора
4.1.Целовечерен концерт на КУД„ Глигор Прличев”, Ансамбл „Македонија” и гостување
на КУД од странство
Краток опис на *Настап на КУД „Глигор Прличев “и негови гости кои со своите
активноста:
песни и ора ќе ја раздвижат публиката и на присутните ќе им
овозможат задоволство и уживање во летниот период.
*Ансамбл „Македонија” настапуваат со традиционални
македонски песни, со звуците на зурлите и тапаните ја
надополнуваат нивната прекрасна изведба.
Главна цел:
Промоција и афирмација на македонскиот фолклор и традиција,
негување на македонската народна традиција и фолклор,
анимирање на граѓаните во текот на летните денови и
збогатување на културниот живот во Општината.
Време на
Четвртиот викенд од јули,Реонски парк
реализација:
Носител
на Oпштина Ѓорче Петров
активноста:
Резултати:
Анимирање и збогатување на културниот живот и издигнување
на културната свест на граѓаните.
Предвидени
Транспорт на луѓе
10.000,00 ден.
финансиски
средства:

ɋɬɪ37 Ȼɪɨʁ14. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 16.Ɉɤɬɨɦɜɪɢ 2018 ɝɨɞɢɧɚ

Во Глава II. Активности- В. КУЛТУРНО ЛЕТО „ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 2018 ” точка 4.2.
Концерт на фолк пејачи/група во ставка 6 Предвидени финансиски средства- Договорни
услуги бројот „80.000,00“ ден се менува со бројот „120.000,00“ ден, како што следи:
4.2.Концерт на фолк пејачи/група
Краток
опис
активноста:
Главна цел:

на Познати македонски фолк пејачи ги забавуваат граѓаните со
своите народни песни
Негување на македонската музика и песна, анимирање на
граѓаните во текот на летните денови и збогатување на
културниот живот во Општината
Време на реализација:
мај/јуни, Реонски парк
Носител на активноста:
Oпштина Ѓорче Петров
Резултати:
Збогатување на културниот живот, масовна посетеност,
анимирани и задоволни граѓани.
Предвидени финансиски Договорни услуги
120.000,00
средства:
ден.

Во Глава II. Активности-В.КУЛТУРНО ЛЕТО „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 2018” точка
5.ПРОПРАТНИ АКТИВНОСТИ КОИ ЌЕ СЕ ВКЛОПАТ ВО ПРОГРАМАТА ЗА „ КУЛТУРНО ЛЕТО
2018” поточка 5.1 Детска програма на „Културно лето” за најмалите ставка 6: Предвидени
финансиски средства - Храна и пијалоци бројот „20.000,00“ ден се менува со бројот
„5.000,00“ ден, како што следи:
5.ПРОПРАТНИ АКТИВНОСТИ КОИ ЌЕ СЕ ВКЛОПАТ ВО ПРОГРАМАТА ЗА „ КУЛТУРНО ЛЕТО
2018”
5.1 Детска програма на „Културно лето” за најмалите:
А) Концерти одржани од детските фестивали „Соната”, „ Поточиња” и „ Златно славејче”
Краток опис на активноста:
Во рамките на детската програма ќе се одржат
детските фестивали како „ Соната”, „ Златно славејче” и
„Поточиња” на кои дечињата-учесници, настапуваат со
своите песни од детските фестивали и ги забавуваат и
воодушевуваат најмладите, родителите, присутните,
пеејќи за првата љубов, среќата, игрите, љубовта кон
татковината...”
Главна цел:
Да се анимираат најмладите во летниот период, со игра
и песна да се радуваат во летниот период
Време на реализација:
јули, Реонски парк
Носител на активноста:
Oпштина Ѓорче Петров
Резултати:
Активно и масовно учество на младите и најмалите во
културниот живот
Предвидени
средства:

финансиски Храна и пијалоци
5.000,00ден
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Во Глава II. Активности- В. КУЛТУРНО ЛЕТО „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 2018” точка
5.ПРОПРАТНИ АКТИВНОСТИ КОИ ЌЕ СЕ ВКЛОПАТ ВО ПРОГРАМАТА ЗА „ КУЛТУРНО ЛЕТО
2018” Б) Настап на детски танцови групи на територија на Општина Ѓорче Петров (латиноамерикански танци, хип-хоп, поп, рок музика) во ставка 6: Предвидени финансиски средства
за- се брише ставката Храна и пијалоци, а во ставката Трансфер до здруженија бројот
„60.000,00“ денари се менува со бројот „10.000,00“ денари, како што следи:
Б) Настап на детски танцови групи на територија на Општина Ѓорче Петров(латиноамерикански танци, хип-хоп, поп, рок музика)
Краток опис на активноста:

Настапи на детски танцови групи, членови на танц
клубови од општината настапуваат со музички точки и ги
анимираат присутните ( латино-американски танци,групи
кои танцуваат на хип-хоп и поп музика)
Главна цел:
Вклучување на најмалите во културните активности,
збогатување на културниот живот, масовна посетеност,
да се анимираат најмладите во летниот период, со игра и
песна да се радуваат во летниот период, но и мотивација
на најмладите летните денови да ги поминуваат надвор,
на отворено.
Време на реализација:
јули, Реонски парк
Носител на активноста:
Oпштина Ѓорче Петров
Резултати:
Активно и масовно учество на младите и најмалите во
културниот живот и масовна посетеност на настапите.
Предвидени
финансиски Трансфер до здруженија
10.000,00 ден.
средства:

Во Глава II. Активности- В. КУЛТУРНО ЛЕТО „ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 2018 ” точка
5.ПРОПРАТНИ АКТИВНОСТИ КОИ ЌЕ СЕ ВКЛОПАТ ВО ПРОГРАМАТА ЗА „ КУЛТУРНО ЛЕТО
2018” 5.2 Театарска претстава (комедија) ставка 6: Предвидени финансиски средства Договорни услуги бројот „40.000,00“ се менува со бројот „120.000,00“ ден, како што следи:
5.2 Театарска претстава (комедија)
Краток опис на активноста:
Познати македонски актери и актерки внесуваат смеа,
ведрина и побогат културен живот во Ѓорче.
Главна цел:
Поттик на интересот на граѓаните и љубовта кон театарот и
уметноста
Време на реализација:
мај/јуни, Реонски парк
Носител на активноста:
Oпштина Ѓорче Петров
Резултати:
Збогатување на културниот живот, масовна посетеност,
анимирани и задоволни граѓани.
Предвидени
финансиски Договорни услуги
120.000,00 ден.
средства:
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Во Глава II. Активности- В. КУЛТУРНО ЛЕТО „ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 2018 ” точка
5.ПРОПРАТНИ АКТИВНОСТИ КОИ ЌЕ СЕ ВКЛОПАТ ВО ПРОГРАМАТА ЗА „ КУЛТУРНО ЛЕТО
2018”, потточка 5.3 Панаѓур се врши измена , ставка 6 Предвидени финансиски средства
зборовите „Други оперативни расходи“, бројот „30.000,00“ се менува со бројот „60.000,00“
ден, како што следи:
5.3 Панаѓур
Краток
опис
активноста:

на Во Реонскиот парк, ѓорчепетровци ќе имаат можност да
уживаат во штандовите со најразлични производи, храна,
пијалоци, рачни изработки(декупаж техника, изработки од
глина, дрво, волна) штандови со мед, а во соработка со
заинтересирани граѓани-учесници и фирми.
Главна цел:
Анимирање на граѓаните во летниот период, вклучување на
граѓаните во културните активности, збогатување на
културниот живот, масовна посетеност, анимирани и
задоволни граѓани.
*Ќе биде поттикнато учество на жени изложувачи.
Време на реализација:
мај/јуни, Реонски парк
Носител на активноста:
Oпштина Ѓорче Петров
Резултати:
Збогатување на културниот живот, масовна посетеност,
анимирани и задоволни граѓани.
Предвидени финансиски Други оперативни расходи
60.000,00 ден
средства:

-

Во Вкупно бројот „700.000,00“ се менува со бројот „835.000,00’’ денари.
Во Глава II. Активности- Г. ПРОГРАМА ПРЕДВИДЕНА ЗА ВО ЦЕНТАРОТ ЗА КУЛТУРА
„ЃОРЧЕ ПЕТРОВ” ВО ТЕКОТ НА 2018 ГОДИНА, се бришат следните активности:
*точка 1. Концерт на Ансамбл „Македонија”
* точка 2. Концерт на учесници од СМБУЦ „ Николовски –ЛУЈ”
* ТОЧКА 3 НОВОГОДИШНА ГАЛА МУЗИЧКА ПРЕТСТАВА
*ТОЧКА 4 ДЕТСКИ ПРЕТСТАВИ
* точка 6. Општински новогодишен коктел
- Во Вкупно, бројот „300.000,00“ денари се менува со бројот „835.000,00“ денари.
Во Глава II. Активности- Д.КУЛТУРАТА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО –ПРЕДУЧИЛИШНА И
УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ ( УЧИЛИШТА И ГРАДИНКИ ) , во точка 1. Детски фестивал „Соната”,
ставка 6 Предвидени финансиски средства за- Договорни услуги бројот „10.000,00“ денари
се менува со бројот „30.000,00“ ден, како што следи:
Д.КУЛТУРАТА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО –ПРЕДУЧИЛИШНА И УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ
( УЧИЛИШТА И ГРАДИНКИ )
Младите таленти на Ѓорче
1. Детски фестивал „Соната”
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Краток опис на активноста:

На овој оригинален детски фестивал учествуваат млади
автори на музика и текст од основните училишта од
Општина Ѓорче Петров и секоја година настапуваат со
нови композиции.
Главна цел:
Негување на културните вредности, поттик за активно
учество на учениците на фестивалот и промовирање на
музиката и културата меѓу најмладите.
Време на реализација:
септември
Носител на активноста:
Општина Ѓорче Петров/Одделение за Јавни дејности
Резултати:
Активно учество на младите во областа на културата и
истакнување на талентот кај најмладите
Предвидени
финансиски Договорни услуги
средства:
30.000,00 ден

Во Глава II. Активности- Д.КУЛТУРАТА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО –ПРЕДУЧИЛИШНА И
УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ ( УЧИЛИШТА И ГРАДИНКИ ) се бришат следните активности:
*точка 2 Младите актери на Ѓорче
* точка 3 УЧИЛИШНИ КВИЗОВИ
*точка 4 ЛИТЕРАТУРА: поезија и проза
* точка 5 Оркестар
*точка 6 Хор
* точка 7. Посета на кино претстава
*точка 8. Посета на театарска претстава
*точка 9. Посета на музеј
-во Вкупно, бројот „327.000,00“ денари се менува со бројот „30.000,00“ ден.
Во Глава II. Активности- Ѓ. КУЛТУРНИ АКТИВНОСТИ ЗА НАЈМЛАДИТЕ , во точка 2.
Божиќна претстава за деца во , ставка 6 Предвидени финансиски средства во Договорни
услуги бројот „35.000,00“ денари се менува со бројот „45.000,00“ ден, како што следи:
Божиќна претстава за деца
Краток опис
на
активноста:
Главна цел:

Време на

Македонски актери ги забавуваат најмладите со новогодишна претстава
која ќе ги понесе во светот на бајките.
Целта на оваа активност е поттикнување на интерес и љубов на децата
кон театарот, уметноста, културата.
јануари

реализација
Носител на

Општина Ѓорче Петров

активноста
Резултати:

збогатување на културниот живот на најмалите во Општината
задоволни и среќни дечиња

ɋɬɪ41 Ȼɪɨʁ14. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 16.Ɉɤɬɨɦɜɪɢ 2018 ɝɨɞɢɧɚ

Предвидени
финансиски
средства:

Договорни услуги

45.000,00 ден

,

Во Глава II. Активности- Ѓ. КУЛТУРНИ АКТИВНОСТИ ЗА НАЈМЛАДИТЕ се бришат
следните активности:
*„Сакам да читам”
*Креативни работилници
*Дечињата за Ѓорче (Градинка „Росица”)
*Вештите детски рачиња(Градинка „Росица”)
-Во Вкупно, бројот „145.000,00“ денари се менува со бројот „45.000,00“ денари.
РЕКАПИТУЛАР
Други материјали
40.000,00 ден.
Храна и пијалоци
60.000,00 ден.
Услуги за копирање и печатење
250.000,00 ден.
Договорни услуги
1.800,000,00 ден.
Други оперативни расходи
1.200.000,00 ден.
Трансфер до здруженија на граѓани
100.000,00 ден.
Други трансфери за физички лица и поддршка на уметници
100.000,00 ден.
Транспорт на луѓе
10.000,00 ден.
Вкупно

3.560.000,00 ден.

Член 3
Одлуката за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина
Ѓорче Петров од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година е
составен дел од Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на
културата и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година.
Член 4
Се задолжува Одделението за јавни дејности да изработи пречистен текст на
Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на културата и поддршка
на невладиниот сектор за 2018 година.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник
на Oпштина Ѓорче Петров“.
Број 08-3664/9
Од 16.10.2018 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа (Службен
Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за Измена и дополнување на Програма за остварување на
социјална, детска и здраствена заштита
на Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Се објавува Одлуката за Измена и дополнување на Програмата за остварување на социјална,
детска и здраствена заштита на Општина Ѓорче Петров за 2018 година, што Советот на Општина
Ѓорче Петров ја донесе на Седумнаесеттата Седница на Советот, одржана на ден 16.10.2018

година.

Број 09-3748/8
Од 16.10.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02),а во согласност со член 15 став 1 точка 7 од Законот за град
Скопје (Службен Весник на РМ број 55/04), член 3, член 11, член 12 и член 214 став 2 од
Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ број 79/09), и член 16 став 1 точка 16
од Статутот на Општина Ѓорче Петров-пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче
Петров бр.18/13) и и Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина
Ѓорче Петров(Службен гласникна Општина Ѓорче Петров број 13/14), Советот на Општина
Ѓорче Петров на 17-тата седница одржана на ден 16.10.2018 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
за измени и дополнувања на Програма
за остварување на социјална, детска и здраствена заштита во
Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Член 1
Се врши измена и дополнување на Програмата за остварување на социјална, детска и
здраствена заштита на Општина Ѓорче Петров за 2018 година, објавена во („Службен
Гласник“ на Општина Ѓорче Петров број 19/17).
Член 2
Во глава III ПОСТАПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИТЕ ВИДОВИ НА СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА, се вршат следните измени и дополнувања во Табелата и тоа:

Ред.
бр.
1.

АКТИВНОСТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЈА

Еднократна парична помош на Континуирано во текот на
физички лица во сл. категории
цела година
-Физички лица за кои е потребна
хируршка интервенција во
странство
-Тешко болни лицаи приматели на
терапија
-Самохрани родители со висок
степен на социјален ризик
-Деца без родители и родителска
грижа
-Физички лица корисници на
минимална социјална помош
-Семејства во кои нема вработени
-Новоформирани брачни двојки во
кои нема вработени
- Лица во голем социјален ризик
Еднократна матерјална поддршка
во дрва или сл.

ПЛАНИРАНИ
СРЕДСТВА

1.360.000,00 ден

50.000,00 ден
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Еднократна парична помош за секое Континуирано во текот на
новородено дете во 2018 год во целата година
износ од 5.000,00 ден

1.500.000,00 ден

Отварање на сервис на граѓаните
-Патролна социјална служба за
подобрување на системот на
социјална заштита на социјалните
случаи во соработка со Црвен Крст.
- Прибирање податоци за
структурата на население по основ
на: образование, вработеност,
социјален статус, пол, итн.

-150.000,00
др.договорни
услуги

Континуирано во текот на
160.000,00 ден
целата година

-10.000,00
за
транспорт на луѓе

Проект
за
подобрување
на Континуирано во текот на
квалитетот на живот на старите цела година
лица во соработка со НВО и Црвен
Крст

Во соработка со Комисија за
еднакви можности организирање
на трибини со маладите Роми и
Ромки и нивните родители,
едукација за превенција на рани
бракови во соработка со НВО

1 Трибина во
годината.

Едукативна и превентивна
здравствена заштита на ромската
популација (вакцинација ) во
соработка со НВО.
Советување на родители за ползата
од вакцинирањето. Вклученост на
мајките и татковците (водење
родова статистика)

1трибина во годината.

Реализација на информативни и
советодавни активности за
информирање и превенција од
секаков вид насилство

во текот на годината
3-4 трибини

-

Трибини за семејно
насилство, предавања
едукации во соработка со

за

20.000,00 ден
-15.000,00
ден
угостителски
услуги
-5.000,00 ден
услуги за печатење
30.000,00 ден
-20.000,00
трансфер до НВО
-5.000.00 за
услуги за печатење
-5.000,00 за
угостителски
услуги
27.000,00 ден
-20.000,00 ден
трансфер доНВО
-5.000.ден
за
угостителски
услуги
2.000,00 ден. за
услуги за печатење
38.000,00 ден.
-30.000,00
трансфер до НВО
-3.000.00 ден за
услуги за печатење
и копирање
-5.000,00
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8.

9.

НВО (3-4 трибини во
годината )
- Воспоставување на СОС
линија за пријавување и
советување за семејно
насилство (преку јавен повик
и дефинирани критериуми)
Финансиско учество
(Кофинансирање на Општината при
реализација на проекти и програми
од областа на здравствената и
социјалната заштита во соработка
со НВО и здравствениот дом
Селекција преку јавен повик
(вклучување на родови индикатори
во апликацијата и известувањето)

угостителски
услуги

во текот на целата година

Обезбедување на средства за
ослободување на плаќање на
претстој во детските градинки за
деца без родители и родителска
грижа (со одлука на Совет)

Континуирано во текот на
целата год.

10.

Советување на мајки и татковци за
инклузија на деца Роми во детските
градинки во Општина Ѓорче Петров

Континуирано во текот на
цела година

11.

Вклучување на деца (момчиња и
девојчиња) Роми во предучилишна
група во градинките и давање
приоритет при упис

Континуирано во текот на
цела година

ВКУПНО

40.000,00 ден.
-30.000,00 ден
трансфер до НВО
-5.000.00 ден за
услуги за печатење
и копирање
5.000,00угостителски
услуги
50.000,00
Трансвер до
детска градинка

30.000,00ден
-20.000.00 ден. За
семинари
и
конференции
-10.000.00 ден.
угостителски
услуги

3.305.000,00

Во истата Глава III, Точка 3. Активности во Табела 1.-Стручно усовршување на воспитнозгрижувачкиот кадар во на ЈОYДГ Росица, се менува во делот на предвидени трошоци по позиции
како што гласи и тоа:
-Семинари и конференции, износот од 60.000,00 денари се намалува на 20.000,00 денари,
-Услуги за печатење, копирање и издавање, износот од 15.000,00 денари се намалува на 5.000,00
денари,
- Предвидени финансии, износот од 75.000,00 денари се намалува на 25.000,00 денари.
Во подточка а). Здрава и безбедна храна- здрави и среќни деца се менува во делот на
предвидени трошоци по позиции како што гласи и тоа:
-Семинари и конференции, износот од 40.000,00 денари се намалува на 10.000,00 денари,
-Услуги за печатење, копирање и издавање, износот од 15.000,00 денари се намалува на 5.000,00
денари,
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- Предвидени финансии, износот од 55.000,00 денари се намалува на 15.000,00 денари.
Во точка 4. Извори на средства, износот од 130.000,00 денари се намалува на 40.000,00
денари.

Табела РЕКАПИТУЛАР ПО ПОЗИЦИИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ
АКТИВНОСТИ, во целост се менува и гласи:
РЕКАПИТУЛАР

Ред.
бр.

1.
2.

3.

Рекапитулар за реализација на предвидените
активности

ПОЗИЦИИ
Посебни цели кои ќе се релизираат преку
активности..........................................................................
Унапредување на организациската структура на
ЈУОДГ Росица
..............................................................................
Здрава и безбедна храна –здрави и среќни деца
.............................................................................

Вкупен износ на финансиски сретства:

Предвидени с/ва во
Буџетот на Општина
Ѓ.Петров
3.305.000,00 ден
25.000,00 ден

15.000,00 ден

3.345.000,00

Член 3
Одлуката за измена и дополнување на Програмата за остварување на социјална, детска и
здраствена заштита на Општина Ѓорче Петров за 2018 година, е составен дел на Програмата за
остварување на социјална, детска и здраствена заштита на Општина Ѓорче Петров за 2018 година.

Член 4
Се задолжува Одделението за јавни дејности да изработи пречистен текст на
Програмата за остварување на социјална, детска и здраствена заштита на Општина Ѓорче Петров за

2018 година.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник“ на Општина Ѓорче Петров.

Број 08-3664/10
Од 16.10.2018 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа (Службен
Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за Измена и дополнување на Програма
во областа на спортот, рекреацијата и поддршката на невладинот
сектор во 2018 година

Се објавува Одлуката за Измена и дополнување на Програмата во областа на спортот,
рекреацијата и поддршката на невладинот сектор во 2018 година, што Советот на Општина Ѓорче
Петров ја донесе на Седумнаесеттата Седница на Советот, одржана на ден 16.10.2018 година.

Број 09-3748/9
Од 16.10.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 36 и 62 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на
Р.М. број 5/02) член 16 став 1 точка 16 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-Пречистен
текст (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 18/13) и Статутарната одлука за
измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина
Ѓорче Петров број 13/14), Советот на Општина Ѓорче Петров на 17-тата седница одржана
на 16.10.2018 година, донесе:
ОДЛУКА
за измена и дополнување на Програмата за активностите на
Општина Ѓорче Петров од областа на спортот и поддршка
на невладиниот сектор за 2018 година

Член 1
Се врши измена и дополнување на Програма за активностите на Општина Ѓорче
Петров од областа на спортот и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година, објавена
во („Службен Гласник“ на Општина Ѓорче Петров број 19/17).
Член 2
Се изменува и дополнува Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од
областа на спортот и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година во глава II.
АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИТЕ СОДРЖИНИ во
ставка А и тоа во точките:
1. Бон-бон куп се врши измена на табелета која се заменува со следнава табела
Предвидени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.Петров
5.000,оо
Услуги за печ., коп.,и изд.

Носител
Одд за јавни дејности

2. Традиционален крос се врши измена на табелета која се заменува со следнава
табелата
Предвидени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
8.500,оо
позиции
5.000,оо
Услуги за печ., коп.,и изд.
2.500,оо
Други оперативни расходи
1.000,оо
Прехрамбени продукти

Носител
Одделенија за Јавни
дејности во соработка
со основните училишта

3. Шаховска табла-се врши измена на табелета која се заменува со следнава
табела
Предвидени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
11.000,оо
позиции
5.000,оо
Услуги за печ., коп.,и изд.
1.000,оо
Прехрамбени продукти

5.000,оо

Договорни услуги

Носител
Одделенија за Јавни
дејности во соработка
со месните заедници
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4. Се брише активност Спорт за сите деца и се заменува со
„Ден на крстот-традиционални спортски игри”-активност која се реализира на 1 мај
во с. Кучково- Реализацијата на активноста ке се спроведе преку Одделението за
јавни дејности во соработка со месните и урбаните заедници со што се предвидуваат
следниве потребни материјални сретсва:
Предвидени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.Петров
32.000,оо
позиции
10.000,оо
Други договорени услуги
2.000,оо
Други оперативни расходи
20.000,оо
Услуги за печ., коп.,и изд.

Реализација
Одделенија
за Јавни дејности
во соработка
со основните училишта

Се бришат активностите 5.Спортуваме другаруваме, 6. Мото Крос Орман 2018 и 7.
Ридско планинска велосипедска трка 2018
Активноста 8. се нумерира како 5 и се менува табелата и гласи
Предвидени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
353.000,оо
позиции
45.000,оо
Транспорт на луѓе
3.000,оо
Прехрамбени продукти
85.000,оо
Услуги за печ., коп.,и изд.
10.000,оо
Други оперативни расходи
210.000,оо
Трансфер до невладини организации

Носител
Одделенија за Јавни
дејности во соработка
со
Општинскиот сојуз на
училишен спорт ,

Активноста 9. се нумерира како 6 и се менува табелата и гласи
Предвидени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.Петров
180.000,оо
позиции
180.000,оо
Трансфер до невладини организации

Активноста

10.

се

нумерира

како

7.

Предвидени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.Петров
113.000,оо
позиции
30.000,оо
Трансфер до невладини организации
20.000,оо
Други оперативни расходи
3.000,оо
Прехрамбени продукти и пијалоци
40.000,оо
Услуги за печ., коп.,и изд.
20.000,оо
Транспорт на луѓе

Реализација
Одделенија
за Јавни дејности
во соработка
со Отворена забавна
фудбалска школа Ѓорче
Петров

и

се

менува

табелата

Реализација
Одделенија
за Јавни дејности
во соработка
невладини организации

Активноста 11. се нумерира како 8. и се менува табелата и гласи

и

гласи
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Предвидени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.Петров
180.000,оо
позиции
180.000,оо
Трансфер до невладини организации

Носител
Одделенија
за Јавни дејности
во соработка
невладини организации

Активноста 12 се брише.
A. Вкупно предвидени средства за традиционални спортски активности
манифестации се намалуваат од 1.770.000,00 денари во 882.500,00 денари.

и

Се изменува и дополнува Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од
областа на спортот и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година во глава II.
АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИТЕ СОДРЖИНИ во
ставка Б. Поддршка на невладини организации, спортисти и спортски клубови - програми и
проекти на останати спортски организации од интерес на општина Ѓорче Петров и тоа во
точките:
1. Се врши измена на табелета која се заменува со следнава табелата
Предвидени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
108.000,оо
позиции
3.000,оо
Прехрамбени продукти
80.000,оо
Трансфер до невладини организации
20.000,оо
Услуги за печ., коп.,и изд.
5.000,оо
Други оперативни расходи

Носител
Одделенија за Јавни
дејности во соработка
со невладини
огранизации

2. Се врши измена на табелета која се заменува со следнава табелата

Предвидени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
1.372.000,оо
позиции
5.000,оо
Транспорт на луѓе
2.000,оо
Прехрамбени продукти
1.350.000,оо
Трансфер до спортски клубови
10.000,оо
Услуги за печ., коп.,и изд.
5.000,оо
Други оперативни расходи

Носител
Одделенија за Јавни
дејности во соработка
со невладини
огранизации

3. Се врши измена на табелета која се заменува со следнава табелата
Предвидени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
4.387.000,оо
позиции
5.000,оо
Транспорт на луѓе
2.000,оо
Прехрамбени продукти
200.000,оо
Други трансвери( до спортисти)
4.150.000,оо
Трансфер до спортски клубови
5.000,оо
Услуги за печ., коп.,и изд.

Носител
Одделенија за Јавни
дејности во соработка
со невладини
огранизации
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5.000,оо
20.000,оо

Други оперативни расходи
Договорни услуги

Вкупно предвидени средства за традиционални спортски активности и
манифестации се зголемуваат од 1.750.000,00 денари на 5.867.000,00 денари.
Се изменува и дополнува Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од
областа на спортот и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година во глава II.
АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИТЕ СОДРЖИНИ во
ставка В.Поддршка за дополнителни не утврдени активности и тоа:
Се врши измена на табелета која се заменува со следнава табелата
Предвидени с/ва во Буџетот на Општина Ѓ.П.
2.340.500,оо
позиции
10.000,оо
Други договорени услуги
5.000,оо
Прехрамбени продукти
20.000,оо
Трансфер до невладини организации
2.300.000,оо
Трансфер до спортски клубови
5.000,оо
Услуги за печ., коп.,и изд.
500,оо
Други оперативни расходи

Носител

Одделенија за Јавни
дејности во соработка
со невладини
огранизации

Вкупно предвидени средства за поддршка за дополнителни не утврдени активности
се намалуваат од 5.100.000,00 денари на 2.340.500,00 денари.

Се изменува и дополнува Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од
областа на спортот и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година во глава III.
РЕКАПИТУЛАР ПО ПОЗИЦИИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ АКТИВНОСТИ се
врши измена на табелета која се заменува со следнава табелата

Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

Рекапитулар за реализација на предвидените
активности
ПОЗИЦИИ

Предвидени с/ва во
Буџетот на Општина
Ѓ.Петров

Транспорт на луѓе
..............................................................................

75.000,оо

Прехрамбени продукти пијалоци
.............................................................................

20.000,оо

Други оперативни расходи
..............................................................................

50.000,оо

Услуги за копирање, печатење и
издавање ........................................................................

200.000,оо
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5.

6.

7.

8.

Трансфери до спортски клубови
.............................................................................

7.800.000,оо

Други трансвери( за спортисти)
.............................................................................

200.000,оо

Други договорни услуги
.............................................................................

45.000,оо

Трансфер до невладина организација
.............................................................................

700.000,оо

Вкупен износ на финансиски сретства:

9.090.000 ,оо ден

Член 3
Одлуката за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Ѓорче
Петров од областа на спортот и поддршка на невладиниот сектор за 2018 година, е составен дел

на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на спортот и поддршка на
невладиниот сектор за 2018 година.

Член 4
Се задолжува Одделението за јавни дејности да изработи пречистен текст на
Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на спортот и поддршка на
невладиниот сектор за 2018 година.

Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
Гласник“ на Општина Ѓорче Петров.

Број 08-3664/11
Од 16.10.2018 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа (Службен
Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Програма за работа во областа на располагањето
со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија
на подрачјето на Општина Ѓорче Петров

Се објавува Програмата за работа во областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Ѓорче
Петров, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Седумнаесеттата Седница на
Советот, одржана на ден 16.10.2018 година.

Број 09-3748/10
Од 16.10.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.
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Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник
на Р.М. број 5/02), член 20 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (Службен
весник на Р.М. број 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), член 99 од Закон за
градежно земјиште („Службен весник на РМ“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), член 16 став 1, точка 15 и 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-Пречистен текст
(Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 18/13) и Статутарната одлука за измена и
дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче
Петров број 13/14) , Советот на Општина Ѓорче Петров на 17-тата седница одржана на
16.10.2018 година, донесе:
ПРОГРАМА
за работа во областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето
на Општина Ѓорче Петров
Вовед
 Општ дел
 Просторен опфат и предмет на Програмата
 Основи за изработка на Програмата
- Законски основ
- Основни плански документи
 Лица вклучени во изработка на Програмата
Глави на Програмата
1. Цели на Програмата
 Општи цели на Програмата
 Конкретни цели на Програмата по урбани блокови, локалитети и населени места
2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани
по урбанистички план)
 Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тие урбани
блокови, локалитети и населени места,
 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на
менаџирање во тие урбани блокови, локалитети и населени места,
 Детален преглед на градежни парцели (групирани по предвидена активност)
а. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно
надавање
б. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен закуп по
пат на јавно надавање
3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на
оваа Програма
 Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели
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Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали
Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг
стратегијата
Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата
Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата

4. Динамика на реализација на Програмата
 Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на огласите
и распределба на градежните парцели по турнуси
 Пропишување на условите за надавање
 Лица надлежни за реализација на Програмата
5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата
(приходна страна на Програмата)
6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата
(расходна страна на Програмата)
7. Преодни и завршни одредби

Содржини и теми во Програмата
ВОВЕД
Општ дел
Со донесување на новиот Закон за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ бр.15/15,
98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), градежното земјиште може да биде во
сопственост на Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје, домашни и странски правни и физички лица.
Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на
градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување на
сопственост на градежното земјиште за општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје донесува Советот.
Сопственоста на општините им ги овозможува следните права: на градење,
користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното
земјиште.
Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува Владата на
Република Македонија.
Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни
и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на
користење Владата на Република Македонија може да го пренесе на општините.
Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со
него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.
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Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а
уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.
Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено.
Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и
земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.
Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура,
додека неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална инфраструктура.
Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план или
урбанистичка планска документација.
Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со
урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една,
од дел или од повеќе катастарски парцели.
Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и заведен
во јавните книги за недвижности.
Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до
реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не
се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на
градежното земјиште.
Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од
комуналната инфраструктура.
Прометот со градежното земјиште е слободен.
Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, даде
на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и
краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права.
А) Просторен опфат и предмет на Програмата
Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на
Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина

Ѓорче Петров,

дефинирана според територијалната организација на Република Македонија, за време на
една година, а врз основа на донесените урбанистички планови од страна на Совет на
општина Ѓорче Петров, врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.
Во текот на годишната

Програмата се предвидува предмет на менаџирање со

градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат градежните
парцели што се наоѓаат на териториите на следните урбани блокови: Реонски центар, КО
Ѓорче Петров 5, КО Ѓорче Петров 2, согласно следните урбанистички планови и
урбанистички плански документации.

1
2

ДУП СЗ 15
Одлука бр. 07-2172/3 од 09.07.2014
ДУП МАЛО СТОПАНСТВО
Одлука бр. 07-3224/4 од 23.12.2008
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Б) Основи за изработка на Програмата


Законски основ
Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: Закон за

локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 5/02), Закон за градежно земјиште
(„Службен весник на РМ“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16) и член 151
став 2 од Деловникот на Советот на општина Ѓорче Петров („Службен гласник на општина
Ѓорче Петров“ бр.4/06).


Основни плански документи
Други документи потребни за изработка на Програмата се следните стратешки,

развојни и плански документи донесени на локално ниво:
Стратегија за локален економски развој на Општина Ѓорче Петров 2012-2018.
Визија за општина Ѓорче Петров: ОЃП е дел од главниот град на Република Македонија, како
урбана, економски силна и одржлива општина на задоволни граѓани со висок стандард и
квалитет на живеење со еднакви можности за развој на сите генерации на жители на
општина Ѓорче Петров.
Мисија на ОЃП е да биде препознатлива општина со квалитетни јавни услуги и
администрација во функција на граѓаните и бизнис секторот за севкупен економски развој и
инвестиции во општина Ѓорче Петров.
Главни стратешки цели и приоритети се: Да се креираат услови за подобрување и
унапредување на квалитетот на живеење на граѓаните во ОЃП; да се развива и
диверзифицира економската база во ОЃП, преку зголемување на нивото на инвестиции; да
се создаде интегрирана локална заедница на сите граѓани кои живетат на територијата на
ОЃП. Во функција на остварување на поставените стратешки цели се утрдени активнсоти
кои се концентрирани на создавање на современа и комплетна инфраструктура и ефикасни
јавни услуги за потребите на граѓаните и економијата; создавање на поволни услови за
одржлив економски развој и создавање на поволна инвестициона клима и отварање на нови
работни места; зајакнување и промовирање на релациите на партнерства помеѓу јавниот и
приватниот сектор; искористување на локалните ресурси и создавање услови за
рекреативен и рурален туризам; развој и унапредување на образовниот процес, културата,
здравството, спортот и заштита на животната средина во насока на подобрување на
квалитетот на живеење во Општината идентификувани приоритетни области за развој:
инфраструктура; јавни услуги; образование; економски развој и рурален развој.
1. Локален еколошки акционен план за Општина Ѓорче Петров за плански период од
2013 до 2019 година. Дефинирање, проценка и презентирање на проблемите од областа
на животната средина базирани на ризикот за здравјето, екосистемите и генерално
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квалитетот на животот, развивање стратегии и активности за намалување на ризиците за
животната средина, зголемување на јавната свест и одговорност, зголемување на
подршката од јавноста за инвестиции во областа на заштита на животната средина,
воспоставување структура за соработка меѓу општествените чинители на локално ниво,
создадени услови и локални капацитети за идни инвестиции за решавање на проблемите
од областа на животната средина, изработката на ЛЕАП е од корист за локалната
самоуправа, локалните бизниси, локалните невладини организации, идентификување и
дефинирање на приоритетите и акциите: изградба на канализационен систем за прифаќање
и третман на фекалните и атмосферските води, прочистување на одводните канали,
уредување на депонија за отпад, загадување на воздухот од индустриски и други
загадувачи, мониторинг систем за следење на квалитетот на воздухот, уредување на
рекреативно – излетнички центар, селектирање и рециклирање на отпадот, регулирање на
диви депонии, заштита на земјоделското земјиште од узурпација, заштита на земјиштето од
прекумерна употреба на вештачки ѓубрива и хемиски заштитни средства, план за заштита и
обновување на природата, формирање на НВО и здруженија на граѓани за подигање на
еколошката свест.
2. Програма за урбано планирање „Ф“ на општина Ѓорче Петров за 2018 година Број
08-3512/19 од 05.12.2017 година, која се состои од следните подпрограми:
Ф.1 ПОДПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, Ф.2 ПОДПРОГРАМА ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, Ф.3 ПОДПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА
ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА, Ф.А ПОДПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ и Ф.Д ПОДПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА
Тековно - оперативните трошоци за урбанистичко планирање се наменети за
подготовка на урбанистички планови. За таа цел се донесува годишна програма за
изработка на: Детални урбанистички планови, Урбанистички планови за село,
Урбанистички планови вон населено место, Локална урбанистичка планска
документација и Архитектонски урбанистички планови.
Основна цел и задача на урбанистичките планови на подрачјето на општина Ѓорче Петров е:
o оптимална организација и користење на просторот преку негова функционална
интеграција, кохезија и рамномерност во развојот,
o одржливо користење на природните ресурси,
o заштита на животната средина,
o хуманизација на условите на живеењето,
o максимално вклучување во развојните процеси на непосредното и пошироко
окружување,
o промоција на долгорочен и одржлив социо-економски развој,
o спречување на штетно влијание врз животната средина,
o различната примена на расположивиот простор и економскиот баланс на регионите,
o одржувањето и внимателното постапување со природните ресурси,
o создавање на порационална организација на различните видови на користење на
земјиштето, како и нивна меѓусебна поврзаност, со што би требало да се избалансираат
потребите од социо-економски развој, квантитативно квалитативна трансформација на
содржините во просторот,
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достигнување на повисок степен на просторна организација,
хуманизација на просторот, подобрување на условите за живеење и унапредување на
животната средина
Функционална, економска и социјална интеграција на Регионот, поврзување со
соседните простори поодделно и Републиката во целост;
заштита, и користење на продуктивното земјоделско земјиште за примарно
производство;

o
o
o
o

В) Лица вклучени во изработка на Програмата
Вработени лица од соодветни сектори во ОЃП, Комисија за спроведување на постапки за
јавно надавање и надворешни стручни лица.

ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА
1.Цели на Програмата


Општи цели на Програмата
o Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку
креирање на просторни услови за развој на ОЃП.


o

Конкретни цели на Програмата по урбани блокови, локалитети и населени места
Понуда на просторни услови за развој на станбено - резидентни, образовни,
деловни, индустриски, рекреативно – спортски градби, како и градби за развој на
културата и уметноста.

o

Развој на локалните места и локалитети преку подобрување на квалитетот на живот
на населението.

o

Потикнување и привлекување на домашни и странски инвестиции.

o

Динамизирање на економската активност преку искористување на локалните
ресурси.

o

Создавање на претпоставки и предуслови за отварање на нови работни места.
2.Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата
(групирани по населено место и урбанистички план)

x

Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на
менаџирање во тоа населено место/локалитет, идентификувани со број на
градежните парцели,
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Графички прилог со обележани градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во
тоа населено место/локалитет, идентификувани со број на градежните парцели.
Табела 1. Основни податоци за градежни парцели
Р.Бр.

Градежни
парцели

Намена

Урбан блок,
локалитет,
населено
место

Назив на план

Број на
гр.
парцели

1

2

2

3.4; 4.9

А2- домување
во станбени
згради

2.12;2.13;
2.19;2.21;2.22

Г3

Реонски
центар

ДУП СЗ 15

КО Ѓорче
Петров 2

ДУП МАЛО
СТОПАНСТВО

5

А. Податоци за градежни парцели (ГП) што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на
јавно надавање - ДУП СЗ 15
Графички приказа - ДУП СЗ 15

Бр.
на

Пов
рши

1. Градежна парцела Бр. ГП – 3.4, Реонски центар, ДУП СЗ 15
Повр Про Вкупна Коефици Намен Компа
Макси
шна
цен развие
ент на
а на
тибилн Макс. мална

Мак

Поч

Вкупна
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ГП

на
на
ГП

под
т на
градб изгр
а
аде
ност

на
површ
ина

искорист
еност

замјиш
те

а
намен
а

дозво висина с.до етна почетн
лен
на
звол еди а цена
% на градба ена неч
комп.
/
вис
на
наме бр. на ина цен
ни
катови на
а
вен
ец
m`

m2

3.4

190
1

m2

688

%

36

m2

5504

k

2,9

%
Домув
ање на
стнабе
ни
згради
- А2

Б1, Б2,
Б4, Б5,
В3, В4,
Д3

20

П+6+
Пк

22

ден.
/
m2

денари

14.0
00

26.614.
000

Графички прилог:

Бр.
на
ГП

2. Градежна парцела Бр. ГП – 4.9, Реонски центар, ДУП СЗ 15
Макси
Поч
Вкуп Коефи
Повр
Комп Макс.д мална Мак етна
Проце
на
циент Намен
Повр шна
атиби озволе висина с.до еди
нт на разви
на
а на
шина
под
лна
н % на
на
звол неч
изград
ена искори замјиш
на ГП градб
наме комп.н градба ена
на
еност
повр стенос
те
а
на
амени
/
вис цен
шина
т
бр. на ина
а

Вкупн
а
почет
на
цена
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катови

на
вен
ец
m`

m2

3.5

1316

m2

542

%

41

Графички прилог:

m2

4336

k

3,3

%
Домув
ање на
стнабе
ни
згради
- А2

Б1,
Б2,
Б4,
Б5,
В3,
В4,
Д3

20

П+6+
Пк

22

ден.
/
m2

денар
и

14.0
00

18.424
.000
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Б. Податоци за градежни парцели (ГП) што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на
јавно надавање - ДУП МАЛО СТОПАНСТВО

Графички приказ - ДУП МАЛО СТОПАНСТВО

3. Градежна парцела Бр. ГП – 2.12, Реонски центар, ДУП МАЛО СТОПАНСТВО

Бр.
на
ГП

2.1
2

Повр
шина
на ГП

Повр
шна
под
градб
а

Проце
нт на
изград
еност

m2

m2

%

864

547

70

Вкуп Коефи
Ком
Макс.д
на
циент Намен пати
озволе
разви
на
а на
бил
н % на
ена искори замјиш на
комп.н
повр стенос
те
нам
амени
шина
т
ена

m2
1095

k
1,40

Максим
ална
висина
на
градба/
бр. на
катови

%
Сервис
и – Г3

Г2,
Г4,
Д1

40/(10
-15)%

П+1

Поче
тна
един
ечна
цена

Вкуп
на
поче
тна
цена

m`

ден./
m2

дена
ри

8

70

60.4
80

Мак
с.до
звол
ена
вис
ина
на
вен
ец
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Графички прилог:

4. Градежна парцела Бр. ГП – 2.13, Реонски центар, ДУП МАЛО СТОПАНСТВО

Бр.
на
ГП

2.1
3

Повр
шина
на ГП

Повр
шна
под
градб
а

Проце
нт на
изград
еност

m2

m2

%

1196

846

70

Вкуп Коефи
Ком
Макс.д
на
циент Намен пати
озволе
разви
на
а на
бил
н % на
ена искори замјиш на
комп.н
повр стенос
те
нам
амени
шина
т
ена

m2

1692

k

1,40

Максим
ална
висина
на
градба/
бр. на
катови

%
Сервис
и – Г3

Г2,
Г4,
Д1

40/(10
-15)%

П+1

Поче
тна
един
ечна
цена

Вкуп
на
поче
тна
цена

m`

ден./
m2

дена
ри

8

70

83.72
0

Мак
с.до
звол
ена
вис
ина
на
вен
ец
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Графички прилог:

5. Градежна парцела Бр. ГП – 2.19, Реонски центар, ДУП МАЛО СТОПАНСТВО

Бр.
на
ГП

2.1
9

Повр
шина
на ГП

Повр
шна
под
градб
а

Проце
нт на
изград
еност

m2

m2

%

1678

1218

70

Графички прилог:

Вкуп Коефи
Ком
Макс.д
на
циент Намен пати
озволе
разви
на
а на
бил
н % на
ена искори замјиш на
комп.н
повр стенос
те
нам
амени
шина
т
ена

m2
2436

k
1,40

Максим
ална
висина
на
градба/
бр. на
катови

%
Сервис
и – Г3

Г2,
Г4,
Д1

40/(10
-15)%

П+1

Поче
тна
един
ечна
цена

Вкуп
на
поче
тна
цена

m`

ден./
m2

дена
ри

8
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6. Градежна парцела Бр. ГП – 2.21, Реонски центар, ДУП МАЛО СТОПАНСТВО
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7. Градежна парцела Бр. ГП – 2.22, Реонски центар, ДУП МАЛО СТОПАНСТВО
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x

Детален преглед на градежни парцели ( по населено место и по урбанистички
план)
A. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање
B. Градежни парцели што ќе бидат на давање под закуп (долготраен или
краткотраен закуп) по пат на јавно наддавање (висината на цената на градежното
земјиште сопственост на Република Македонија се утврдува според „Уредбата за
висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република
Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновање на право на стварна службеност“,
Службен весник на РМ, бр. 190 од 25.12.2017 година).

НАПОМЕНА – Цените во табеларниот преглед по поединечните градежни парцели се
однесуваат на отуѓување по пат на јавно наддавање.
Напомена: По исклучок, доколку има потреба, освен постапка за отуѓување по пат
на јавно надавање, за некои од наведените градежни парцели може да се спроведе и
постапка за користење на градежно земјиште со цел доделување на концесија или
јавно приватно партнерство во согласност со Законот за градежно земјиште и друг
закон.

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на
оваа Програма
 Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели
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a. Целна група за наменска зона А1 – домување во станбени куќи : млади брачни
парови, граѓани со помала куповна моќ, граѓани со субстандардни услови за живеење.
b. Целна група за наменска зона А2 – домување во станбени згради: млади брачни
парови, граѓани со помала куповна моќ, граѓани со субстандардни услови за живеење и
слично,
c. Целна група за наменска зона А4 – времено сместување: Домашни и странски
инвеститори за изградба сите видови хотели, пансиони, преноќишта, освен големи хотелски
комплекси со повеќе придружни намени,
d. Целна група за наменска зона Б1 – мали комерцијални и деловни намени: Домашни и
странски инвеститори за изградба на објекти во кои спаѓаат и услужни и угостителски
дејности кои се изведуваат во дуќани (за продажба и излагање, поправка на лични
предмети, храна, предмети за домаќинство, ресторани, кафулиња, слаткарници, банки,
пошта, аптеки, мали ординации, козметички салони, итн.)
e. Целна група за наменска зона Б2 – големи трговски единици : Домашни и странски
инвеститори за изградба на објекти во кои се обавуваат сите вудови на трговија на мало,
која се стварува во самостојни градби или во значителни делови од градби, како што се
трговски центри, стоковни куќи, големи специјализирани продавници, супермаркети,
затворени пазаришта и пазари на отворено.
f. Целна група за наменска зона Б6 – градби за собири : Домашни и странски
инвеститори за изградба на градби за собири, како што се стадиони, игралишта, ресторани и
слично,
g. Целна група за наменска зона Е2 – комунална супраструктура : Домашни и странски
инвеститори за изградба на нова катна гаража и слично.
h. Целна група за наменска зона Д3 – спорт и рекреација: Домашни и странски
инвеститори за изградба на објекти за спорт и рекреација и сите жители на општина Ѓорче
Петров.
i. Целна група за наменска зона В2 – здравство и социјална заштита: Домашни и
странски инвеститори за изградба на објекти од здравствена и социјална намена, како
детски градинки, домови за стари лица итн.
j. Целна група за наменска зона В3 – дом на култура: Домашни и странски инвеститори
за изградба на објекти за културни настани, како дом на култура, театар итн.
k. Целна група за наменска зона А3 – групно домување: Домашни и странски
инвеститори за изградба сите видови старски домови со повеќе придружни намени,
l. Целна група за наменска зона Е3 – комунална супраструктура- гасна станица:
Домашни и странски инвеститори за изградба инфраструктурни објекти со повеќе
придружни намени,
m. Целна група за наменска зона Г1 – тешка и загадувачка индустрија: Домашни и
странски инвеститори за изградба на објекти од тешка и загадувачка индустрија,
n. Целна група за наменска зона Г2, Г3, Г4 – лесна и неазагадувачка индустрија,
дистрибуција, сервиси: Домашни и странски инвеститори за изградба на објекти од лесна и
неазагадувачка индустрија, дистрибуција, сервиси.
 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали :
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Градењето на маркетинг стратегија е важен процес во фазата на подготовка на
активностите за управување со градежното земјиште и од него зависи успешноста на
процесот. Сегемнтацијата на пазарот на потенцијални купувачи е направена од аспект на
тоа дали се продава или издава под закуп земјиштето. Врз основа на ова се дефинирани и
класифицирани одделните потенцијални заинтересирани правни и физички лица да влезат
во процесот заедно со општинат во спроведување на постапка. Анимирањето на
саинтересираните страни од страна на општината се прави на повеќе начини на еден јавен и
транспарентен начин со спроведување на постапките кои ги бара законот со објавување на
парцелите со цел запознавање на потенцијалните инвеститори, но и нивно дирекно и
индирекно запознавање со процесот.
Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање односно
претпоставување на заинтереси – раните страни за купување на одредени делови од град.
Земјиште.
Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи на земјиштето и идни
инвеститори и претставуваат целна групата на активностите од маркетинг стратегијата.
Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе биде
понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни.
Следен чекор е идентификување на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за
комуницирање/промовирање на понудата до заинтересираните страни.
Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање/промовирање се лимитирани
од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината. Како и да е, маркетинг
стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и прецизна
информација на вистинска адреса.
Согласно соодветно утврдената категоризација по категории во генералниот урбанистички
план и деталните урабанистички планови на соодветен начин се дефинираат и утврдени
целните групи за одделни градежни парцели и согласно нивниот интерес.
Врз основа на можностите кои ги имаме како општина како насоодветни начини преку кој
општината може да направи добар маркетинг е да ги организра следниве активности и тоа:
-организирање на форуми,
-собири на граѓани,
-рекламни спотови,
-веб сајт информации и др.
Надградба и проширување на веб страната на општина Ѓорче Петров, интерактивна ВЕБ
страница: www.gradezno-zemjiste.mk, интернет бизнис портали, подготовка и дистрибуција
на промотивен материјал, презентирање и лобирање на општината, медиумско
презентирање на економските потенцијали и ресурси на општина, одржување на Форуми за
локален економски развој, подготовка на студии за можности за инвестирање, општинскиот
весник, презентација на локацискиот потенцијал во 3Д анимација, и слично.
На овој начин се смета дека општината ќе успее да анимира и информира голем број на
потенцијални учесници на електронските аукции кој ќе ги спроведуваме со што ќе ја
зголемеме конкурентноста, а со тоа и дирекната финансиска и економска корист на
општината од самиот процес.
Во зависност од тоа која активност ќе се спроведува за да се организира добар маркетинг
зависат и трошоците, но сепак многу е тешко прецизно да се пресмета вкупниот износ, но
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сепак во согласност со скромните финансиски можности на општината ќе ги користи оние
кои не се со големи трошоци.
Станандардните модели на информирање собири на граѓани, форуми ќе се реализраат од
страна на вработените во општината, ќе се користи логистика и простор на нивно
одржување кое е на располагање на општинатѕа и сл. со што се прават напори овој трошок
за спроведување на активности во делот на маркетингот нема да преставуваат големи
финансиски издатоци за општината, освен објавувањето во дневните весници и сл. она што
го бара законот во самата постапка.
Имплементацијата на маркетинг стратегијата ќе се врши континуирано се до реализација на
Програмата. Имено процесот ќе биде континуиран бидејќи се планира во интензитет да се
прават електронски аукции со цел да се реалзираат поголем број на инвестициони
активности од страна на приватниот сектор односно потенцијалните инвеститори.
 Опфат и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг стратегијата
o Трошоци и финансиски средства потребни за промоција и презентација на
Програмата – 900.000,00 денари.
 Временската рамка за имплементација на маректинг стратегијата
o Во текот на четврти кварал од 2018 година, прв и втор квартал од 2019 година.
 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата
Лица кои ќе бидат задолжени за спроведување на маркетинг стратегијата се
Комисијата со сите свои членови и администрацијата од областа на урбанизмот во
координација со Саша Максимовски и Лепа Ѓоргиевска.
Определувањето
на
маркетинг
стратегијата
започнува
со
дефинирање/претпоставување на заинтересираните страни за купување/изнајмување на
одредени делови од градежното земјиште. Заинтересираните страни се всушност
потенцијалните купувачи/изнајмувачи на земјиштето и идни инвеститори, односно
претставуваат целна групата на активностите од маркетинг стратегијата.
Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе биде
понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни. Следен чекор е
идентификување на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за
комуницирање/промовирање на понудата до заинтересираните страни. Маркетинг
пристапот, алатките и каналите за комуницирање/промовирање се лимитирани од повеќе
аспекти, но главно од финансиската моќ на општината. Како и да е, маркетинг стратегијата
мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и прецизна информација на
вистинска адреса.
4. Динамика на реализација на Програмата
Број на турнуси за објавување оглас, временски период за објавување на огласите и
распределба на градежните парцели по турнуси
Со цел минимизирање на финансиските трошоци поврзани со објавата на огласи за
отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште се предвидува градежните
парцели што се предмет на годишната Програма да се објават во турнуси.
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Секој турнус би опфатил објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат во состав
на одредни населени места, урбани блокови или локалитети. Динамиката на реализација
мора јасно да посочи кои градежни парцели ќе се објавуваат во кој турнус и кога би се
реализирала објавата за тој турнус (на пример, во последниот квартал на 2019 година).
Генерално секој турнус ќе опфати објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат
во состав на одредни населени места, урбани блокови или локалитети. Динамиката на
реализација ке се одвива согласно интересите и плановите на реализација на Буџетот на
општина Ѓорче Петров и тоа во четири квартали на годишно, но сепак бидејќи реално
програмата за 2018 година ќе биде активна во четвртиот квартал, односно реализацијата до
крајот на годината ќе се одвива во четвртиот квартал на 2018 година и во турнуси во 2019
година со целиот свој опфат од градежните парцели дадени во програмата. Пред се да се
види заинтересираноста на понудувачите и стекнување на искуство од страна на Комисијта
за да може интензивно да се ангажира на процесот за целиот период.

Ред.
број
1

2

3

4



Градежни
парцели
Градежни
парцели со
намена А2, Г3
Градежни
парцели со
намена А2, Г3
Градежни
парцели со
намена А2, Г3
Градежни
парцели со
намена А2, Г3

Број на турнуси
за објавување
на оглас

Временски период за
објавување на огласите

Прв турнус

прв квартал на 2019 год.

Прв турнус
втор квартал на 2019 г.
Прв турнус
трет квартал на 2019 г.

Прв турнус

трет квартал на 2019 год.

Пропишување на условите за надавање
Се пропишуваат/определуваат следните параметри:

- висината на депозитот за учество,
- интернет страница на кое ќе се врши наддавањето - www.gradezno-zemjiste.mk
- одредување на условите за учество,
- годишен обрт на средства за правни лица,
- пропишување на други обврски и се наведуваат останати релевантни информации во
врска со надавањето.


Надлежни за реализацијата на Програмата
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Надлежност за спроведување на постапките за отуѓување или давање под закуп на
градежно земјиште сопственост на Република Македонија има Комисијата за спроведување
на постапки за јавно наддавање која е формирана од страна на Градоначалникот на
општина Ѓорче Петров согласно Законот за градежно земјиште.
Комисијата брои 7 члена, а четири лица имаат овластување кој е потребен услов на водење
на постапка, а комисија е состваена од лица кои имаат овластувања и се состои од
претседател, членови и претставник од Град Скопје, како и
- раководители на сектори, административни работници од сектор за урбанизам и градежно
земјиште, и
- Надворешни стручни лица.
5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата
Проценката на финансиските приходи се прави кумулативно за секое населено место/ДУП
одделно, според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно земјиште по зони и
е прикажано во табела 5.

Табела 5. Проценка на финансиските приливи по ДУП
Бр.

ДУП

Реонски центар
Број на ГП по
локалитет

1
3

ДУП СЗ 15
ДУП МАЛО
СТОПАНСТВО

КО Ѓорче Петров
5
Реонски центар

Проценка на
финансиски
приходи
(во денари)

2
45.038.000,00
5
772.310,00
45.810.310,00

ВКУПНО

6.Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата
Бр.
1

2
3
4

Вид на трошоци
Трошоци по основ на администрирање на
постапки за отуѓување, односно давање под
закуп на градежно земјиште;
Трошоци по основ на експропријација;
Трошоци по основ на купување на градежно
земјиште од физички и правни лица;
Трошоци за промовирање, односно
рекламирање на градежни локации што ќе

Проценка на износ на трошоци
( во денари)

1.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
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бидат предмет на отуѓување, односно давање
под закуп на градежно земјиште;
ВКУПНО

1.900.000,00

7.Преодни и завршни одредби
Програмата ја усвојува Советот на општината.
Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се
донесува.
За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општина Ѓорче
Петров.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-3664/13
Од 16.10.2018 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа (Службен
Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче ПетровПречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарната
одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Измени и дополнување на Буџетот
на Општина Ѓорче Петров за 2018 година

Се објавуваат Измените и дополнувањето на Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2018
година, што Советот на Општина Ѓорче Петров го донесе на Седумнаесеттата Седница на

Советот, одржана на ден 16.10.2018 година.

Број 09-3748/11
Од 16.10.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.

ɉɪɟɞɥɚɝɚɱ:

Ƚɪɚɞɨɧɚɱɚɥɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ȯɨɪɱɟ ɉɟɬɪɨɜ
Ƚ - ɞɢɧ ʏˎˈˍ˔˃ːˇ˃˓ ʜ˃˖ˏˑ˔ˍˋ

ɂɡɝɨɬɜɭɜɚɱ:

ɋɟɤɬɨɪ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɩɪɚɲɚʃɚ

ɉɪɟɫɬɚɜɧɢɤ:

Ɋɚɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɧɚ ɋɟɤɬɨɪɨɬ
Ƚ-ɼɚ Ⱦɪɚɝɢɰɚ Ɍɨɞɨɪɨɜɫɤɚ

ɉɊȿȾɅɈȽ -

ɂɁɆȿɇȺ ɂ ȾɈɉɈɅɇȺ ɇȺ ȻɍȹȿɌɈɌ
ɇȺ ɈɉɒɌɂɇȺ ȮɈɊɑȿ ɉȿɌɊɈȼ ɁȺ 2018 ȽɈȾɂɇȺ
(ɊȿȻȺɅȺɇɋ)

ɋ ɤ ɨ ɩ ʁ ɟ, Ɉɤɬɨɦɜɪɢ 2018 ɝɨɞɢɧɚ

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
R.M. br.5/2002), ~len 28 to~ka 1 od Zakonot za finansirawe na edinici na lokalna
samouprava (Sl.vesnik na R.M. br.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 i 192/15) i ~len 15
to~ka 2 od Statutot na op{tina \or~e Petrov-pre~isten tekst (Sl.vesnik na op{tina
\or~e Petrov (Sl.glasnik na op{tina \or~e Petrov br. 18/13) i Statutarna Odluka za
izmeni i dopolnuvawa na Statutot na op{tina \or~e Petrov (Sl.glasnik na op{tina
\or~e Petrov br. 13/14), Sovetot na op{tina \or~e Petrov ---tata sednica odr`ana na
--.10.2018 godina donese:

IZMENI I DOPOLNUVAWA NA BUXETOT
na Op{tina

za 

|or~e Petrov

1. Op{t del
^len 1
Buxetot na Op{tinata

|or~e Petrov

, Vkupni prihodi

za

 godina, se sostoi od :









Nedano~ni prihodi





Kapitalni prihodi





Prihodi od dotacii





Prihodi od transferi













Od utvrdeni nameni





Rashodi od rezervi

































Dano~ni prihodi

Prihodi od donacii

,, Vkupni rashodi

,,, Deficit
,9 Finansirawe
Priliv
Doma{.zadol`uvawa
Stranski zaemi
Odliv
Otplata na glavnica

^len 2
Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodit
po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa kako {to sleduva :

























































Danok na imot od fizicki lica
Danok na imot po povisoka stapka
Danok na imot od pravni lica
Danok na imot od fizicki lica naplaten po prisilen
pat
 Danok na nasledstvo i podarok
 Danok na promet na nedvi`nosti
 Danok na promet na nedvi`nosti po povisoka stapka
 Kamata za nenavremeno pla}awe na Danokot na imot
 Danoci na specifi~ni uslugi
 Komunalna Taksa za istaknuvawe na firma, odnosno
naziv na delovna prostorija
 Komunalna Taksa za koristewe na ulici so patni~ki,
tovarni, motorni vozila, avtobusi, specijalni
vozila i motorcikli, {to se pla}a pri registracija
na vozilata
 Komunalna Taksa za koristewe i odr`uvawe na javno
osvetlenie
 Drugi Prihodi po osnova na Komunalna dejnost
 Drugi komunalni Taksi





Rebalans





Buxet



DANO^NI PRIHODI

O P I S



Buxetski prihodi



 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki
 Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite i
edinkite korisnici na sredstva od buxetot na rm,
edinicite na lokalnata samouprava i gradot skopje i
fondovite osnovani so zakon
 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski
dru{tva, javni pretprijatija, kaj trgovci i kaj drugi
pravni i fizi~ki lica {to vr{at dejnost koi ne se
korisnici i edinki korisnici na buxetot
 Danok na penzii
 Danok na plati ostvareni vo stranstvo
 Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat
so zanaet~iska dejnost
 Danok na dohod na Prihodi od zanaet~iska dejnost
spored pau{alno utvrden neto prihod
 Kamata za nenavremeno pla}awe na personalen
Danok na dohod od zanaet~iska dejnost
 Danoci na imot



Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA PRIHODI - rebalans

Buxet







































Rebalans









































Prihodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet







































Rebalans









































Prihodi od dotacii



Buxet







































Rebalans









































Prihodi od donacii



Buxet







































Rebalans









































Prihodi od krediti











































Buxet









































Rebalans

Vkupni prihodi



NEDANO^NI PRIHODI

KAPITALNI PRIHODI



TRANSFERI I DONACII

 Prihodi od proda`ba na op{tinski imot
 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa
 Prihodi od proda`ba na neizgradeno grade`no
zamji{te vo sopstvenost na republika makedonija
 Prihodi od zakup na zemjodelsko zemji{te vo
sopstvenost na dr`avata
 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni
surovini (po osnova na prostor)
 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni
surovini (po osnova na eksploatirana mineralna
surovina)
 Prihodi od Nadomest za dolgotraen zakup i vremen
zakup na grade`no zemji{te
 Nadomest za utvrduvanje na praven status na
bespravno izgradeni objekti
 Nadomest za Izdavawe na soglasnost i odobrenie za
potvrduvawe na bespraven objekt ili oran`erija
izgraden na zemjodelsko zemji{te

 Proda`ba na kapitalni sredstva



 Prihodi od tenderi (javni nara~ki)
 Drugi nedano~ni prihodi
 Prihodi na mesnite zaednici, mesten samoPridones
i drugi Prihodi na mesnite zaednici
 Prihodi od osiguruvawe na imot
 Ostanati nedano~ni Prihodi

 celodnevna i pret{kolska gri`a
 Nadomestoci za obroci vo u~eni~ki i studentski
domovi, u~ili{ta, gradinki i drugi institucii
 Drugi pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto
 Knigi i drugi materijali za obrazovanie
 Prihodi od zakupnina na op{tinski imot
 Drugi vladini uslugi

 Globi, sudski i administrativni taksi
 Administrativni Taksi koi se pla}aat za spisite i
dejstvijata kaj organite na op{tinata
 Taksi i nadomestoci



 Komunalna Taksa za koristewe na prostorot pred
delovni prostorii za vr{ewe na dejnost
 Komunalna Taksa za istaknuvawe na reklami, objavi
i oglasi na javni mesta
 Komunalna Taksa za koristewe na plo{tadi i drug
prostor vo gradovite i drugite naseleni mesta,so
cel izlo`uvawe na predmeti, prireduvawe izlo`bi
i zabavni priredbi za vr{ewe na dejnost
 Nadomest za ureduvawe na grade`no zemji{te
 Kamata za nenavremeno pla}awe na komunalni Taksi
koi se prihod na els
 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost
 Nadomest za upravuvawe so otpad na op{tinata,
odnosno gradot skopje






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DOMA{NO ZADOL@UVAWE

 Drugo doma{no zadol`uvawe

 Drugi doma{ni zadol`uvawa





 Prihodi od evropskata unija
 Prihodi od evropskite dr`avi
 Drugi op{ti i tekovni donacii











 Transferi od buxetite na fondovite
 Dotacii na op{tinata, od Prihodi od ddv
 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni
 Kapitalni transferi od drugi nivoa na vlast
 Donacii od stranstvo

 Transferi od drugi nivoa na vlast









































































































































































































O P I S

PLATI I NADOMESTOCI





STOKI I USLUGI

 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe

 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

 Patni i dnevni rashodi



 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)

 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)





















REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI

 Drugi nadomestoci


































 Nadomest za godi{en odmor



 Osnovni pridonesi za zdravstvo






 Osnoven pridones za profesionalno
zaboluvawe
 Osnovni prodonesi do Agencijata za
vrabotuvawe
 Nadomestoci







 Osnovni pridonesi za PIO



 Personalen danok na dohod od nadomestoci
















Rebalans











Buxet



 Pridonesi za socijalno osiguruvawe



Buxetski rashodi



 Personalen danok na dohod od plata

 Plata za prekuvremena rabota

 Osnovni plati - drugi vraboteni

 Osnovni plati - dr`avni slu`benici

 Osnovni plati -funkcioneri

 Osnovni plati



Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI - rebalans




















































Buxet



















































Rebalans

Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti























































Buxet













































































Buxet

















































Rebalans




Rashodi od donacii



























Rebalans

Rashodi od dotacii



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od krediti























































Buxet





















































Rebalans

Vkupni rashodi


















 Materijali za AOP

 Uniformi

 Obuvki







 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za
koristewe od strana na vrabotenite











 Kancelariski materijali



 Materijali i siten inventar

 Transport na lu|e





 Transport na stoki















 Registracija na motorni vozila

















 Goriva i masla (motorni vozila)

 Telefon i telefaks

 Po{ta

 Te~ni goriva





 Drugi komunalni taksi i uslugi

 Drva







 \ubretarina

 Vodovod i kanalizacija

 Elektri~na energija





 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport

 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi





 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe







Rebalans



Buxet

 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi

O P I S



Buxetski rashodi



 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI - rebalans

















































Buxet















































Rebalans




Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



















































Buxet


























































Buxet

















































Rebalans

Rashodi od donacii









































Rebalans




Rashodi od dotacii



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od krediti





















































Buxet



















































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S







 Dogovorni uslugi

 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini

 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi











 Popravki i odr`uvawe na ma{ini

 Popravki i odr`uvawe na druga oprema





 Popravki i odr`uvawe na softverska i
hardverska oprema

 Popravki i odr`uvawe na mebel





















 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta

 Odr`uvawe na drugi gradbi




















 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 Uslugi za obezbeduvawe na objekti

 Odr`uvawe na zgradi

 Popravki i servisirawe na tovarni vozila












 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i servisirawe na lesni vozila
(vklu~uvaóè rezervni delovi, gumi)

 Drugi materijali





 Drugi materijali za specijalna namena













Rebalans













Buxet

Buxetski rashodi



 Siten inventar

 Materijali za razni popravki

 Sredstva za odr`uvawe na higiena

 U~ili{ni materijali

 Nastavno-obrazovni pomagala

 Prehranbeni produkti i pijalaci

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI - rebalans


















































Buxet

















































Rebalans

Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti





















































Buxet

















































Rebalans

Rashodi od dotacii



















































Buxet















































Rebalans




Rashodi od donacii



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od krediti





















































Buxet



















































Rebalans

Vkupni rashodi





 Ru{ewe na objekti

 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata






 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i
statisti~ko istra`uvawe)

 Konsultantski uslugi











 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

 Preveduva~i

 Drugi obrazovni uslugi

 Prevozni uslugi vo obrazovanieto

 Dopolnitelni aktivnosti



























 Instruktori na kratki kursevi























 Ispituvawe na kavalitetot na vodite i
vozduhot
 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki
planovi





















Rebalans

 Drugi zdravsteveni uslugi

 Primarna zdravstvena za{tita

 Pla}awe na sudski taksi

 Sudski ve{ta~ewa

 Pravni uslugi

 Osiguruvawe na motorni vozila

 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava

 Osiguruvawe za povreda i invaliditet





 Bankarska provizija



Buxet

 Iznajmuvawe na kancelariska oprema

O P I S



Buxetski rashodi



 Iznajmuvawe na kancelariski prostor

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI - rebalans















































Buxet













































Rebalans




Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti

















































Buxet













































Rebalans




Rashodi od dotacii

















































Buxet













































Rebalans




Rashodi od donacii



Buxet














































Rebalans

















































Rashodi od krediti



















































Buxet

















































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S



KAMATNI PLA]AWA



 Pla}awe po sudski re{enija










 Razni transferi





 Transferi do politi~ki partii

 Ostanati transferi do nevladini organizacii













 Transferi do sportski klubovi



















 Transferi do zdru`enija na gra|ani i
fondacii



 Transferi do nevladini organizacii





 Subvencii za javni komunalni pretprijatija



SUBVENCII I TRANSFERI













 Subvencii za javni pretprijatija



 Kamata na krediti

 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori



 Privremeni vrabotuvawa




 Privremeni vrabotuvawa









 Drugi operativni rashodi




 Seminari i konferencii











Rebalans

 Objavuvawe na oglasi











Buxet

Buxetski rashodi



 Rashodi za reprezentacija

 ^lenarini vo doma{ni organizacii



 Drugi tekovni rashodi

 Drugi dogovorni uslugi

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI - rebalans




















































Buxet



















































Rebalans

Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti























































Buxet

























































Buxet

























































Rebalans

Rashodi od donacii











































Rebalans

Rashodi od dotacii



Buxet


















































Rebalans





















































Rashodi od krediti























































Buxet





















































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S

SOCIJALNI BENEFICII



KAPITALNI RASHODI












 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe










 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn na
pre~istitelni stanici i kolektori
 Izgradba na pre~istitelni stanici i
kolektori
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
kapaciteti za vodosnabduvawe






























 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati

 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati

 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
ulici, pati{ta i avtopati



 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti

 Rekonstrukcija na delovni objekti





 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti

 Grade`ni objekti





 Kupuvawe na ma{ini za izgradba



 Kupuvawe na druga oprema





 Kupuvawe na informati~ka i video oprema

 Kupuvawe na oprema i ma{ini





 Pomo{ za novoroden~iwa




 Druga socijalna pomo{













Rebalans











Buxet

Buxetski rashodi



 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura

 Socijalni nadomestoci



 Drugi transferi

 Transferi pri penzionirawe

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI - rebalans

















































Buxet















































Rebalans




Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



















































Buxet















































Rebalans




Rashodi od dotacii



















































Buxet















































Rebalans




Rashodi od donacii



















































Buxet















































Rebalans




Rashodi od krediti





















































Buxet



















































Rebalans

Vkupni rashodi





 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast
 Otplata na glavninata na dolgoro~ni
pozajmuvawa od centralniot buxet


























OTPLATA NA GLAVNICA

 Kupuvawe na kamioni




































Rebalans





 Kupuvawe na motorni vozila

 Kupuvawe na vozila

 Akcii i drug kapital

 Nadomest za odzemen imot

 Kompjuterstki softver

 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

 Kupuvawe na u~ili{en mebel

 Kupuvawe na kancelariski mebel

 Kupuvawe na mebel





 Rekonstrukcija na drugi objekti

 Nadzor nad izgradbata



 Izgradba na drugi objekti





 Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata

 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
drugi objekti



 Izgradba na kapaciteti vo energetikata

Buxet


O P I S



Buxetski rashodi



 Rekonstrukcija na kapaciteti za
vodosnabduvawe

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI - rebalans









































Buxet







































Rebalans




Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti











































Buxet







































Rebalans




Rashodi od dotacii



Buxet









































Rebalans











































Rashodi od donacii



Buxet









































Rebalans











































Rashodi od krediti











































Buxet









































Rebalans




Vkupni rashodi



KAPITALNI RASHODI

O P I S

 Kupuvawe na ma{ini za izgradba



 Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata




 Izgradba na drugi objekti

 Rekonstrukcija na drugi objekti





 Izgradba na kapaciteti vo energetikata

 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
drugi objekti



 Rekonstrukcija na kapaciteti za
vodosnabduvawe
























 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe





 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn na
pre~istitelni stanici i kolektori
 Izgradba na pre~istitelni stanici i
kolektori
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
kapaciteti za vodosnabduvawe









 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati

 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati












 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
ulici, pati{ta i avtopati

 Rekonstrukcija na delovni objekti





 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti

















Rebalans

 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti







 Kupuvawe na druga oprema





Buxet



 Grade`ni objekti



Buxetski rashodi



 Kupuvawe na informati~ka i video oprema

 Kupuvawe na oprema i ma{ini



Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka


















































Buxet















































Rebalans

Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti

BILANS NA KAPITALNI RASHODI - rebalans
















































Buxet





























































Buxet





















































Rebalans

Rashodi od donacii































Rebalans

Rashodi od dotacii



















































Buxet















































Rebalans

Rashodi od krediti



















































Buxet

















































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S






 Kupuvawe na kamioni









 Kupuvawe na motorni vozila

 Kupuvawe na vozila

 Akcii i drug kapital

 Nadomest za odzemen imot

 Kompjuterstki softver

 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva



















 Kupuvawe na u~ili{en mebel







Rebalans







Buxet

Buxetski rashodi



 Kupuvawe na kancelariski mebel

 Kupuvawe na mebel

 Nadzor nad izgradbata

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka
























Buxet





















Rebalans




Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti

BILANS NA KAPITALNI RASHODI - rebalans























Buxet





















Rebalans




Rashodi od dotacii



Buxet






















Rebalans

























Rashodi od donacii



Buxet






















Rebalans

























Rashodi od krediti



























Buxet

























Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S

PLATI I NADOMESTOCI





STOKI I USLUGI

 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe

 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

 Patni i dnevni rashodi



 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)

 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)





















REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI

 Drugi nadomestoci


































 Nadomest za godi{en odmor



 Osnovni pridonesi za zdravstvo






 Osnoven pridones za profesionalno
zaboluvawe
 Osnovni prodonesi do Agencijata za
vrabotuvawe
 Nadomestoci







 Osnovni pridonesi za PIO



 Personalen danok na dohod od nadomestoci
















Rebalans











Buxet



 Pridonesi za socijalno osiguruvawe



Buxetski rashodi



 Personalen danok na dohod od plata

 Plata za prekuvremena rabota

 Osnovni plati - drugi vraboteni

 Osnovni plati - dr`avni slu`benici

 Osnovni plati -funkcioneri

 Osnovni plati



Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka




















































Buxet



















































Rebalans

Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans




















































Buxet













































































Buxet

















































Rebalans




Rashodi od donacii



























Rebalans

Rashodi od dotacii



Buxet



















































Rebalans

Rashodi od krediti











































































































Buxet





















































Rebalans

Vkupni rashodi


















 Materijali za AOP

 Uniformi

 Obuvki







 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za
koristewe od strana na vrabotenite











 Kancelariski materijali



 Materijali i siten inventar

 Transport na lu|e





 Transport na stoki















 Registracija na motorni vozila

















 Goriva i masla (motorni vozila)

 Telefon i telefaks

 Po{ta

 Te~ni goriva





 Drugi komunalni taksi i uslugi

 Drva







 \ubretarina

 Vodovod i kanalizacija

 Elektri~na energija





 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport

 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi





 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe







Rebalans



Buxet

 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi

O P I S



Buxetski rashodi



 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

















































Buxet















































Rebalans




Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans

















































Buxet


























































Buxet

















































Rebalans

Rashodi od donacii









































Rebalans




Rashodi od dotacii



Buxet

















































Rebalans

Rashodi od krediti







































































































Buxet



















































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S







 Dogovorni uslugi

 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini

 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi











 Popravki i odr`uvawe na ma{ini

 Popravki i odr`uvawe na druga oprema





 Popravki i odr`uvawe na softverska i
hardverska oprema

 Popravki i odr`uvawe na mebel





















 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta

 Odr`uvawe na drugi gradbi




















 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 Uslugi za obezbeduvawe na objekti

 Odr`uvawe na zgradi

 Popravki i servisirawe na tovarni vozila












 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i servisirawe na lesni vozila
(vklu~uvaóè rezervni delovi, gumi)

 Drugi materijali





 Drugi materijali za specijalna namena













Rebalans













Buxet

Buxetski rashodi



 Siten inventar

 Materijali za razni popravki

 Sredstva za odr`uvawe na higiena

 U~ili{ni materijali

 Nastavno-obrazovni pomagala

 Prehranbeni produkti i pijalaci

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka


















































Buxet

















































Rebalans

Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans


















































Buxet

















































Rebalans

Rashodi od dotacii



















































Buxet















































Rebalans




Rashodi od donacii



Buxet

















































Rebalans

Rashodi od krediti







































































































Buxet



















































Rebalans

Vkupni rashodi





 Ru{ewe na objekti

 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata






 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i
statisti~ko istra`uvawe)

 Konsultantski uslugi











 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

 Preveduva~i

 Drugi obrazovni uslugi

 Prevozni uslugi vo obrazovanieto

 Dopolnitelni aktivnosti



























 Instruktori na kratki kursevi























 Ispituvawe na kavalitetot na vodite i
vozduhot
 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki
planovi





















Rebalans

 Drugi zdravsteveni uslugi

 Primarna zdravstvena za{tita

 Pla}awe na sudski taksi

 Sudski ve{ta~ewa

 Pravni uslugi

 Osiguruvawe na motorni vozila

 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava

 Osiguruvawe za povreda i invaliditet





 Bankarska provizija



Buxet

 Iznajmuvawe na kancelariska oprema

O P I S



Buxetski rashodi



 Iznajmuvawe na kancelariski prostor

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka















































Buxet













































Rebalans




Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans















































Buxet













































Rebalans




Rashodi od dotacii

















































Buxet













































Rebalans




Rashodi od donacii



Buxet














































Rebalans

Rashodi od krediti



































































































Buxet

















































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S



KAMATNI PLA]AWA



 Pla}awe po sudski re{enija










 Razni transferi





 Transferi do politi~ki partii

 Ostanati transferi do nevladini organizacii













 Transferi do sportski klubovi



















 Transferi do zdru`enija na gra|ani i
fondacii



 Transferi do nevladini organizacii





 Subvencii za javni komunalni pretprijatija



SUBVENCII I TRANSFERI













 Subvencii za javni pretprijatija



 Kamata na krediti

 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori



 Privremeni vrabotuvawa




 Privremeni vrabotuvawa









 Drugi operativni rashodi




 Seminari i konferencii











Rebalans

 Objavuvawe na oglasi











Buxet

Buxetski rashodi



 Rashodi za reprezentacija

 ^lenarini vo doma{ni organizacii



 Drugi tekovni rashodi

 Drugi dogovorni uslugi

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka




















































Buxet



















































Rebalans

Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans




















































Buxet

























































Buxet

























































Rebalans

Rashodi od donacii











































Rebalans

Rashodi od dotacii



Buxet


















































Rebalans

Rashodi od krediti











































































































Buxet





















































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S

SOCIJALNI BENEFICII



OTPLATA NA GLAVNICA

 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast
 Otplata na glavninata na dolgoro~ni
pozajmuvawa od centralniot buxet















 Pomo{ za novoroden~iwa




 Druga socijalna pomo{













Rebalans











Buxet

Buxetski rashodi



 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura

 Socijalni nadomestoci



 Drugi transferi

 Transferi pri penzionirawe

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

Buxet




















Rebalans























Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans

Buxet




















Rebalans























Rashodi od dotacii























Buxet



















Rebalans




Rashodi od donacii



Buxet




















Rebalans

Rashodi od krediti















































Buxet























Rebalans

Vkupni rashodi



STOKI I USLUGI

O P I S

SUBVENCII I TRANSFERI

PLATI I NADOMESTOCI



REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI




















 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe



 Patni i dnevni rashodi

 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi








































































Rebalans









Buxet




Buxetski rashodi



STOKI I USLUGI



 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)

 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)



 Drugi nadomestoci

 Nadomestoci

 Personalen danok na dohod od nadomestoci

 Osnovni plati

SOVET NA OP{TINA

$



 Razni transferi



 Transferi do nevladini organizacii





 Drugi tekovni rashodi



 Dogovorni uslugi



 Materijali i siten inventar



Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet





















































Rebalans























































Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet





















































Rebalans























































Rashodi od dotacii



Buxet





















































Rebalans























































Rashodi od donacii



Buxet





















































Rebalans























































Rashodi od krediti























































Buxet





















































Rebalans




Vkupni rashodi





SUBVENCII I TRANSFERI

IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI







 Transferi do politi~ki partii


 Transferi do nevladini organizacii

 Razni transferi










SUBVENCII I TRANSFERI










































$

 Drugi transferi

 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i
fondacii
 Razni transferi





 Drugi operativni rashodi




 Rashodi za reprezentacija

 ^lenarini vo doma{ni organizacii



 Drugi dogovorni uslugi

 Drugi tekovni rashodi



 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe





 Dogovorni uslugi



 Drugi materijali









 Prehranbeni produkti i pijalaci

 Materijali i siten inventar

 Telefon i telefaks

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport




 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe









Rebalans





Buxet

 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi

O P I S



Buxetski rashodi



 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet



















































Rebalans





























































































Buxet

Rebalans





















































Rashodi od donacii













Rashodi od dotacii



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od krediti























































Buxet





















































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S

PLATI I NADOMESTOCI

GRADONA^ALNIK

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI







 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi




 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport





 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)

 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi





 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe



STOKI I USLUGI

























































Rebalans























Buxet




Buxetski rashodi



 Patni i dnevni rashodi



 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)



 Nadomest za godi{en odmor

 Osnoven pridones za profesionalno
zaboluvawe
 Osnovni prodonesi do Agencijata za
vrabotuvawe
 Nadomestoci

 Osnovni pridonesi za zdravstvo

 Osnovni pridonesi za PIO

 Pridonesi za socijalno osiguruvawe

 Personalen danok na dohod od nadomestoci

 Personalen danok na dohod od plata

 Osnovni plati -funkcioneri

 Osnovni plati



'

 Drugi transferi

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od dotacii



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od donacii



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od krediti





















































Buxet



















































Rebalans




Vkupni rashodi















SOCIJALNI BENEFICII




















 Drugi transferi







 Transferi pri penzionirawe

 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i
fondacii
 Razni transferi



 Drugi operativni rashodi

SUBVENCII I TRANSFERI










 Seminari i konferencii









 Rashodi za reprezentacija

 ^lenarini vo doma{ni organizacii



 Drugi dogovorni uslugi






 Drugi tekovni rashodi























 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

 Osiguruvawe na motorni vozila

 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i servisirawe na lesni vozila
(vklu~uvaóè rezervni delovi, gumi)
 Dogovorni uslugi

 Prehranbeni produkti i pijalaci

 Kancelariski materijali





 Materijali i siten inventar

 Transport na lu|e





 Registracija na motorni vozila







Rebalans



Buxet

 Goriva i masla (motorni vozila)

O P I S



Buxetski rashodi



 Telefon i telefaks

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet



















































Rebalans





















































































Buxet

Rebalans





















































Rashodi od donacii





















Rashodi od dotacii



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od krediti























































Buxet





















































Rebalans

Vkupni rashodi



MESNA SAMOUPRAVA

STOKI I USLUGI

 Telefon i telefaks

MESNA SAMOUPRAVA (KAPITALNI PROEKTI)

KAPITALNI RASHODI

PLATI I NADOMESTOCI

OP[TINSKA ADMINISTRACIJA

 Osnovni plati - drugi vraboteni

 Osnovni plati - dr`avni slu`benici

 Osnovni plati



(

 Rekonstrukcija na delovni objekti

 Grade`ni objekti



'$

 Konsultantski uslugi

 Iznajmuvawe na kancelariski prostor

 Dogovorni uslugi

 Odr`uvawe na zgradi

 Popravki i tekovno odr`uvawe















































































Rebalans





 Vodovod i kanalizacija

 \ubretarina









 Elektri~na energija

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport



'





 Druga socijalna pomo{





Buxet

 Pomo{ za novoroden~iwa

O P I S



Buxetski rashodi



 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura

 Socijalni nadomestoci

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od dotacii



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od donacii



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od krediti























































Buxet





















































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S

STOKI I USLUGI

 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi



 Po{ta




 Te~ni goriva

 Telefon i telefaks

























 \ubretarina

 Vodovod i kanalizacija

 Elektri~na energija

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport







 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi







 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)













 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe

 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe


















 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

 Patni i dnevni rashodi



 Nadomest za godi{en odmor









 Osnovni pridonesi za zdravstvo












Rebalans







Buxet



 Osnoven pridones za profesionalno
zaboluvawe
 Osnovni prodonesi do Agencijata za
vrabotuvawe
 Nadomestoci



Buxetski rashodi



 Osnovni pridonesi za PIO

 Pridonesi za socijalno osiguruvawe

 Personalen danok na dohod od nadomestoci

 Personalen danok na dohod od plata

 Plata za prekuvremena rabota

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od dotacii



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od donacii



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od krediti























































Buxet





















































Rebalans

Vkupni rashodi



 Transport na lu|e




 Sredstva za odr`uvawe na higiena

 Siten inventar





 Popravki i odr`uvawe na ma{ini

 Popravki i odr`uvawe na druga oprema





 Popravki i odr`uvawe na softverska i
hardverska oprema

 Popravki i odr`uvawe na mebel

 Uslugi za obezbeduvawe na objekti



 Odr`uvawe na zgradi

































 Popravki i servisirawe na tovarni vozila

 Popravki i tekovno odr`uvawe
 Popravki i servisirawe na lesni vozila
(vklu~uvaóè rezervni delovi, gumi)

 Drugi materijali

 Drugi materijali za specijalna namena



 Prehranbeni produkti i pijalaci

















 Obuvki



 Materijali za AOP




 Uniformi



 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za
koristewe od strana na vrabotenite






 Kancelariski materijali

 Materijali i siten inventar







Rebalans





 Transport na stoki



Buxet

 Registracija na motorni vozila

O P I S



Buxetski rashodi



 Goriva i masla (motorni vozila)

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od dotacii



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od donacii



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od krediti





















































Buxet



















































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S

 Drugi operativni rashodi

KAMATNI PLA]AWA

SUBVENCII I TRANSFERI

 Razni transferi



 Kamata na krediti

 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori



 Privremeni vrabotuvawa

 Privremeni vrabotuvawa











































 Seminari i konferencii

 Objavuvawe na oglasi



 Rashodi za reprezentacija

 ^lenarini vo doma{ni organizacii




 Drugi tekovni rashodi






 Drugi dogovorni uslugi



























Rebalans

 Konsultantski uslugi

 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe





 Drugi zdravsteveni uslugi













Buxet



 Preveduva~i



Buxetski rashodi



 Pla}awe na sudski taksi

 Sudski ve{ta~ewa

 Pravni uslugi

 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava

 Bankarska provizija

 Iznajmuvawe na kancelariska oprema

 Dogovorni uslugi

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od dotacii



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od donacii



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od krediti























































Buxet





















































Rebalans

Vkupni rashodi





KAPITALNI RASHODI

 Kupuvawe na oprema i ma{ini

URBANISTI^KO PLANIRAWE

STOKI I USLUGI

 Dogovorni uslugi
 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki
planovi



)

 Kupuvawe na kamioni

 Kupuvawe na vozila

 Kupuvawe na kancelariski mebel

 Kupuvawe na mebel

 Nadzor nad izgradbata

 Drugi grade`ni objekti

 Rekonstrukcija na delovni objekti

 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti

 Grade`ni objekti





























































 Kupuvawe na druga oprema

 Kupuvawe na ma{ini za izgradba



 Kupuvawe na informati~ka i video oprema















KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA













Rebalans



($

 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast
 Otplata na glavninata na dolgoro~ni
pozajmuvawa od centralniot buxet





 Drugi transferi

OTPLATA NA GLAVNICA







Buxet

 Transferi pri penzionirawe

O P I S



Buxetski rashodi



 Pla}awe po sudski re{enija

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet


















































Rebalans





















































Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet


















































Rebalans





















































Rashodi od dotacii



Buxet


















































Rebalans





















































Rashodi od donacii



Buxet


















































Rebalans





















































Rashodi od krediti























































Buxet





















































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S

STOKI I USLUGI

UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE

SUBVENCII I TRANSFERI

STOKI I USLUGI

UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI
PODRA^JA



 Odr`uvawe na drugi gradbi








 Popravki i tekovno odr`uvawe





 Drugi komunalni taksi i uslugi




































































Rebalans

















Buxet

Buxetski rashodi



 \ubretarina

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport



)

 Drugi transferi

 Razni transferi



 Drugi operativni rashodi

 Drugi tekovni rashodi

 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata

 Konsultantski uslugi

 Ru{ewe na objekti

 Dogovorni uslugi
 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i
statisti~ko istra`uvawe)

 Odr`uvawe na drugi gradbi

 Popravki i tekovno odr`uvawe

 Drugi komunalni taksi i uslugi

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport



)

 Drugi dogovorni uslugi

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet






























































































Rebalans




Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od dotacii



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od donacii



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od krediti





















































Buxet



















































Rebalans

Vkupni rashodi



KAPITALNI RASHODI

UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE
(KAPITALNI TRO[OCI)

O P I S

KAPITALNI RASHODI

UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI
PODRA^JA (KAPITALNI TRO[OCI)

 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati

 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
ulici, pati{ta i avtopati



)'

 Nadomest za odzemen imot

 Kompjuterstki softver




































 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

 Nadzor nad izgradbata









 Rekonstrukcija na drugi objekti





 Izgradba na drugi objekti









 Izgradba na kapaciteti vo energetikata

























Rebalans







Buxet



 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
drugi objekti



Buxetski rashodi



 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe

 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn na
pre~istitelni stanici i kolektori
 Izgradba na pre~istitelni stanici i
kolektori
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
kapaciteti za vodosnabduvawe

 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati

 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
ulici, pati{ta i avtopati



)$

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet













































Rebalans















































Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet













































Rebalans















































Rashodi od dotacii















































Buxet











































Rebalans




Rashodi od donacii





Buxet

























































































Rebalans

Rashodi od krediti

















































Buxet















































Rebalans

Vkupni rashodi



STOKI I USLUGI

PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI
RAZVOJ

SUBVENCII I TRANSFERI

PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST

KAPITALNI RASHODI

STOKI I USLUGI

ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA

STOKI I USLUGI

JAVNO OSVETLUVAWE

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport



-

 Popravki i odr`uvawe na druga oprema

 Popravki i tekovno odr`uvawe



-

 Rekonstrukcija na drugi objekti

 Drugi grade`ni objekti



 Drugi transferi

 Razni transferi



*'

 Drugi operativni rashodi

































































Rebalans

















 Drugi tekovni rashodi



 Konsultantski uslugi







 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

 Dogovorni uslugi



*





 Nadzor nad izgradbata

 Rekonstrukcija na drugi objekti

Buxet


O P I S



Buxetski rashodi



 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
drugi objekti

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet






























































































Rebalans




Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od dotacii



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od donacii



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od krediti





















































Buxet



















































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S

JAVNA ^ISTOTA

STOKI I USLUGI



SUBVENCII I TRANSFERI

STOKI I USLUGI

ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI
PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM
NA SOOBRAKAJOT

-

ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I
ZELENILO






 Subvencii za javni komunalni pretprijatija



SUBVENCII I TRANSFERI























































 Subvencii za javni pretprijatija



 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta

 Popravki i tekovno odr`uvawe



-

 Drugi transferi

 Razni transferi



 Drugi dogovorni uslugi

 Dogovorni uslugi



 Obuvki





















Rebalans









Buxet



 Drugi materijali za specijalna namena



Buxetski rashodi



 Uniformi

 Materijali i siten inventar



-

 Dogovorni uslugi
 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i
statisti~ko istra`uvawe)

 Odr`uvawe na drugi gradbi

 Popravki i tekovno odr`uvawe

 Elektri~na energija

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet
















































Rebalans



















































Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet
















































Rebalans
























































































Buxet

Rebalans



















































Rashodi od donacii













Rashodi od dotacii



Buxet
















































Rebalans



















































Rashodi od krediti





















































Buxet



















































Rebalans

Vkupni rashodi



STOKI I USLUGI

O P I S



STOKI I USLUGI

DRUGI KOMUNALNI USLUGI

KAPITALNI RASHODI

IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE

KAPITALNI RASHODI

-'$

IZGRADNA I REKONSTRUKCIJA NA
STANBENI I SERVISNI ULUCI VO
OP{TINATA

 Nadomest za odzemen imot

 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

 Nadzor nad izgradbata

 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati

 Drugi grade`ni objekti



IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI
PATI[TA I ULICI
































 Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata

-'












































 Izgradba na kapaciteti vo energetikata

 Drugi grade`ni objekti



-$

 Odr`uvawe na drugi gradbi

 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 Popravki i tekovno odr`uvawe



-

 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini







 Vodovod i kanalizacija

 Popravki i tekovno odr`uvawe





Rebalans







Buxet

Buxetski rashodi





 Elektri~na energija

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport



Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od dotacii



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od donacii



















































Buxet















































Rebalans




Rashodi od krediti





















































Buxet



















































Rebalans

Vkupni rashodi



KAPITALNI RASHODI

O P I S

KAPITALNI RASHODI

IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE

IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA

KAPITALNI RASHODI

KAPITALNI RASHODI

IZGRADBA NA SISTEMI ZA
VODOSNABDUVAWE

 Nadzor nad izgradbata

 Rekonstrukcija na kapaciteti za
vodosnabduvawe

 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe

 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
kapaciteti za vodosnabduvawe



-*

 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati

 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
ulici, pati{ta i avtopati



-)

 Izgradba na drugi objekti

 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
drugi objekti



-(

 Nadzor nad izgradbata

 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati

 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
ulici, pati{ta i avtopati



Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami



















































































Rebalans





Buxet

Buxetski rashodi



PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet













































Rebalans















































Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet













































Rebalans




















































Buxet

Rebalans















































Rashodi od donacii









































Rashodi od dotacii

















































Buxet













































Rebalans

Rashodi od krediti

















































Buxet















































Rebalans

Vkupni rashodi



KAPITALNI RASHODI

IZGRADBA NA FEKALNA KANALIZACIJA I
PRE^ISTITELNI S. VO RURALEN DEL

O P I S

KAPITALNI RASHODI

PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI
RASHODI)





STOKI I USLUGI

 Prehranbeni produkti i pijalaci

 Materijali i siten inventar

 Transport na lu|e

 Transport na stoki

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport









































 Kupuvawe na druga oprema

MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST



.









































Rebalans







Buxet

KAPITALNI RASHODI

URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI)



Buxetski rashodi



 Kupuvawe na oprema i ma{ini



-1

 Nadzor nad izgradbata

 Izgradba na drugi objekti

 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
drugi objekti



-0

 Nadzor nad izgradbata

 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn na
pre~istitelni stanici i kolektori
 Izgradba na pre~istitelni stanici i
kolektori



-,$

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet















































Rebalans

















































Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet















































Rebalans




















































Buxet

Rebalans

















































Rashodi od donacii













































Rashodi od dotacii



Buxet















































Rebalans

















































Rashodi od krediti



















































Buxet

















































Rebalans

Vkupni rashodi



SUBVENCII I TRANSFERI

STOKI I USLUGI

SPORT I REKREACIJA

 Drugi operativni rashodi

 Drugi tekovni rashodi

 Drugi dogovorni uslugi

 Konsultantski uslugi

 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

 Dogovorni uslugi

 Odr`uvawe na drugi gradbi

 Popravki i tekovno odr`uvawe

 Drugi materijali za specijalna namena

 Prehranbeni produkti i pijalaci

 Materijali i siten inventar

 Transport na lu|e

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport



/

 Drugi transferi

 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i
fondacii
 Razni transferi



 Drugi operativni rashodi

 Drugi tekovni rashodi






























































































Rebalans

 Drugi dogovorni uslugi





Buxet



O P I S



Buxetski rashodi



 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

 Dogovorni uslugi

 Drugi materijali

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Buxet





















































Rebalans























































Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



Buxet




















































Rebalans























































Rashodi od dotacii























































Buxet



















































Rebalans




Rashodi od donacii



Buxet




















































Rebalans























































Rashodi od krediti

























































Buxet























































Rebalans

Vkupni rashodi



SUBVENCII I TRANSFERI

O P I S

KAPITALNI RASHODI

SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI
TRO[OCI)

PLATI I NADOMESTOCI

OSNOVNO OBRAZOVANIE







 Personalen danok na dohod od plata

 Patni i dnevni rashodi




















 Osnovni pridonesi za zdravstvo

 Osnoven pridones za profesionalno
zaboluvawe
 Osnovni prodonesi do Agencijata za
vrabotuvawe
 STOKI I USLUGI



 Osnovni pridonesi za PIO






 Osnovni plati - drugi vraboteni

 Pridonesi za socijalno osiguruvawe



























































Rebalans





Buxet

Buxetski rashodi





 Osnovni plati



1

 Akcii i drug kapital

 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

 Izgradba na drugi objekti

 Drugi grade`ni objekti



/$

 Drugi transferi

 Razni transferi

 Transferi do sportski klubovi

 Transferi do nevladini organizacii
 Transferi do zdru`enija na gra|ani i
fondacii



Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

















































Buxet















































Rebalans




Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti



















































Buxet















































Rebalans




Rashodi od dotacii





















































Buxet

















































Rebalans

Rashodi od donacii



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od krediti





















































Buxet



















































Rebalans

Vkupni rashodi








 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)

 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi

 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe

 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi




 \ubretarina

 Drva








 Uniformi

 Obuvki





 U~ili{ni materijali





 Nastavno-obrazovni pomagala





 Prehranbeni produkti i pijalaci







 Materijali za AOP











































Rebalans

 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za
koristewe od strana na vrabotenite

 Kancelariski materijali

 Materijali i siten inventar



 Telefon i telefaks

 Transport na lu|e



 Po{ta





 Vodovod i kanalizacija

 Te~ni goriva



 Elektri~na energija





 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport



Buxet

 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe

O P I S



Buxetski rashodi



 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans

















































Buxet















































Rebalans




Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti





















































Buxet


















































Buxet















































Rebalans




Rashodi od donacii

















































Rebalans

Rashodi od dotacii



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od krediti





















































Buxet



















































Rebalans

Vkupni rashodi



 Drugi materijali






 Popravki i odr`uvawe na softverska i
hardverska oprema

 Popravki i odr`uvawe na druga oprema

 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi







 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava

 Pravni uslugi

 Drugi zdravsteveni uslugi

 Dopolnitelni aktivnosti

 Konsultantski uslugi

 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

 Drugi obrazovni uslugi





















 Osiguruvawe za povreda i invaliditet

 Prevozni uslugi vo obrazovanieto










 Bankarska provizija



















 Iznajmuvawe na kancelariska oprema





 Popravki i odr`uvawe na mebel

 Dogovorni uslugi










 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 Odr`uvawe na zgradi

 Popravki i tekovno odr`uvawe











 Siten inventar

Rebalans





 Drugi materijali za specijalna namena



Buxet

 Materijali za razni popravki

O P I S



Buxetski rashodi



 Sredstva za odr`uvawe na higiena

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans


















































Buxet

















































Rebalans

Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti





















































Buxet


















































Buxet















































Rebalans




Rashodi od donacii

















































Rebalans

Rashodi od dotacii



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od krediti





















































Buxet



















































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S

SUBVENCII I TRANSFERI

KAPITALNI RASHODI





STOKI I USLUGI



 Obuvki







 Uniformi

 Materijali i siten inventar



ZA[TITA I SPASUVAWE



 Kupuvawe na u~ili{en mebel
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 Kupuvawe na kancelariski mebel

 Kupuvawe na mebel

 Rekonstrukcija na delovni objekti

 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti



 Kupuvawe na druga oprema



























Buxet



 Grade`ni objekti























































Rebalans

Buxetski rashodi



 Kupuvawe na informati~ka i video oprema

 Kupuvawe na oprema i ma{ini



 Drugi transferi

 Razni transferi

 Ostanati transferi do nevladini organizacii

 Transferi do nevladini organizacii



 Drugi operativni rashodi

 Objavuvawe na oglasi

 Seminari i konferencii

 Rashodi za reprezentacija

 Drugi tekovni rashodi

 Drugi dogovorni uslugi

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans






















































Buxet





















































Rebalans

Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti

























































Buxet





















































Rebalans

Rashodi od dotacii

























































Buxet





















































Rebalans

Rashodi od donacii



Buxet




















































Rebalans























































Rashodi od krediti

























































Buxet























































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S

ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA

STOKI I USLUGI

SUBVENCII I TRANSFERI



 Osnovni pridonesi za PIO






 Personalen danok na dohod od plata










































































Rebalans

















Buxet



 Pridonesi za socijalno osiguruvawe



Buxetski rashodi



 Osnovni plati - drugi vraboteni

 Osnovni plati

DETSKI GRADINKI

PLATI I NADOMESTOCI
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 Drugi transferi

 Razni transferi



 Seminari i konferencii

 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i
statisti~ko istra`uvawe)
 Drugi tekovni rashodi

 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

 Dogovorni uslugi
 Ispituvawe na kavalitetot na vodite i
vozduhot

 Drugi komunalni taksi i uslugi

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport



5

 Instruktori na kratki kursevi

 Dogovorni uslugi

 Popravki i odr`uvawe na druga oprema

 Popravki i tekovno odr`uvawe

 Siten inventar

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans



















































Buxet

















































Rebalans




Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti





















































Buxet

















































Rebalans




Rashodi od dotacii



Buxet


































































































Rebalans




Rashodi od donacii



Buxet


















































Rebalans





















































Rashodi od krediti























































Buxet





















































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S




 \ubretarina

 Drugi komunalni taksi i uslugi












 Kancelariski materijali

 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za
koristewe od strana na vrabotenite

 Prehranbeni produkti i pijalaci

 Sredstva za odr`uvawe na higiena

 Siten inventar

 Drugi materijali

 Materijali i siten inventar




 Registracija na motorni vozila

 Transport na lu|e





 Goriva i masla (motorni vozila)





















 Telefon i telefaks















 Po{ta





 Vodovod i kanalizacija

 Te~ni goriva


























Rebalans



Buxet




Buxetski rashodi



 Elektri~na energija

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport

 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

 Patni i dnevni rashodi

 Osnoven pridones za profesionalno
zaboluvawe
 Osnovni prodonesi do Agencijata za
vrabotuvawe
 STOKI I USLUGI

 Osnovni pridonesi za zdravstvo

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans


















































Buxet

















































Rebalans

Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti





















































Buxet

















































Rebalans

Rashodi od dotacii



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od donacii



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od krediti





















































Buxet



















































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S




 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 Popravki i odr`uvawe na druga oprema



 Konsultantski uslugi

 Kupuvawe na motorni vozila

 Kupuvawe na vozila








 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti

 Rekonstrukcija na delovni objekti



 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti





 Grade`ni objekti

 Kupuvawe na druga oprema




KAPITALNI RASHODI





 Kupuvawe na oprema i ma{ini



 Drugi transferi

 Razni transferi





 Drugi operativni rashodi

SUBVENCII I TRANSFERI







 Objavuvawe na oglasi



 Seminari i konferencii

 Drugi tekovni rashodi





 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

 Drugi dogovorni uslugi



 Primarna zdravstvena za{tita








Buxet

 Odr`uvawe na zgradi

 Dogovorni uslugi























































Rebalans

Buxetski rashodi



 Popravki i servisirawe na tovarni vozila

 Popravki i tekovno odr`uvawe

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans






















































Buxet





















































Rebalans

Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti























































Buxet



















































Rebalans




Rashodi od dotacii



Buxet







































































































Rebalans




Rashodi od donacii



Buxet





















































Rebalans























































Rashodi od krediti

























































Buxet























































Rebalans

Vkupni rashodi



