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ɋɬɪ1 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 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 Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за измени и дополнување
на Програма за урбанистичко планирање „Ф“ на
Општина Ѓорче Петров за 2019 година

Се објавува Одлуката за измени и дополнување на Програма за урбанистичко
планирање „Ф“ на Општина Ѓорче Петров за 2019 година, што советот на Општина Ѓорче
Петров ја донесе на дваесет и деветтата седница, одржана на ден 10.07.2019 година.

Број 09-2433/1
од 10.07.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ2 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на 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, 163/16, 64/18 и 168/19 ), член 95 од Законот за
градежно земјиште (Службен весник на Р.М. број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16
и 190/16), член 16 став 1 точка 15 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-Пречистен текст
(Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 18/13) и Статутарните одлуки за измена и
дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче
Петров број 13/14 и 3/19), Советот на Општина Ѓорче Петров на 29-тата седница одржана на
10.07..2019 година, донесе:
ОДЛУКА
за измени и дополнување на Програма за урбанистичко планирање „Ф“
на Општина Ѓорче Петров за 2019 година

Член 1
Се врши измена и дополна на програмата за урбанистичко планирање
(Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 17/18), така што во табелата на
приходи под вкупни приходи бројот 56.330.000 се заменува со бројот 85.009.500.
Во подкатегорија 71-даночни приходи бројот 45.330.000 се заменува со
бројот53.380.500. 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 42.922.500 се заменува со бројот 52.973.000.
Во подставката 717129-други комунални такси бројот 2.000.000 се заменува со
бројот 2.200.000.
Во подкатегорија 74-трансвери и даноци, бројот 37.400.000 се заменува со
бројот 25.629.000. 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 2
Во глава I, која се однесува на Под-програмите Ф1 за урбано планирање во
табелата на приходи во група 71-даночни приходи бројот 3.300.000 се заменува со
10.300.000. Истата исправка се однесува и за подгрупата 7171 Комунални даноци
бројот 3.300.000 се заменува со бројот 6.300.000, како и во основната ставка
717137-надоместок за уредување на градежно земјиште бројот 3.300.000 се
заменува со бројот 6.300.000.
Во табелата за расходи група 42-стоки и услуги бројот 7.300.000 се заменува
со бројот 10.300.000.
Во групата 4256-Услуги за животна средина и просторно планирање бројот
7.300.000 се менува со бројот 10.300.000, исто така во основната група 42564изработка на детални урбанистички планоиви бројот 4.500.000 се менува со бројот
7.500.000.
Во истата група во точка 2-изработка на урбанистички планови се додава и
изработка на УПВНМ Веле Поле со разработка и се додава бројот 3.000.000.
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Член 3
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 34.800.000 се заменува со бројот 41.650.000.
Во подгрупа 7171-комунални даноци бројот 29.800.000 се заменува со бројот
36.650.000.
Во подставката 717137-надоместок за уредување на градежно земјиште
бројот 29.392.500 заменува со бројот 36.242.500.
Во табелата на расходи во група 48-капитални расходи бројот 34.800.000 се
заменува со бројот 41.650.000.
Во подгрупа 4821-улици и патишта бројот 10.500.000 се заменува со бројот
18.630.000.
Во подставката 482120-изградба на улици, пешачки патеки, плоштади и
други јавни површини бројот 10.000.000 се заменува со бројот 18.130.000, при што
обработка на јавни површини со префабриковани елементи бројот 3.000.000 се
заменува со бројот 0, а во ставката изградба на улици бројот 7.000.000 се
заменува со бројот 18.300.000.
Во подгрупа 4823-пречистителни станици и колектори бројот 18.300.000 се
заменува со бројот 18.800.000.
Во подгрупа 4827-капацитет за водоснабдуватер бројот 1.500.000 се
заменува со бројот 1.000.000.
Во подставката 482710-подготвување на проекти бројот 500.000 се
заменува со бројот 0.
Во подгрупа 4829-изградба на други објекти, улично осветлување и јавно
зеленило бројот 1.200.000 се заменува со бројот 1.220.000.
Во подставката 482910-подготвување на проектии (улично осветлување и
јавно зеленило) бројот 300.000 се заменува со бројот 320.000.
Во подставката 4852230 Изработка на ГИС софтвер бројот 1.000.000, се
заменува со бројот 0.
Член 4
Во глава V која се однесува на Подпрограма ФД, Уредување на просторот во
рурални подрачја (Капитални трошоци), во приходната табела бројот за вкупните
приходи 6.300.000 се заменува со бројот 27.329.500.
Во групата 71 даночни приходи бројот 4.300.000 се заменува со бројот
4.700.500.
Кај ставката 7171-комунални даноци бројот 4.300.000 се заменува со бројот
4.700.500. Истата измена важи и за ставката 717129 други приходи по основ на
комунална дејност бројот 2.300.000 се заменува со бројот 2.200.000, а во
подставката 717137-надоместок за уредување на градежно замјиште бројот
2.300.000, се заменува со бројот 2.500.500.
Во групата 74 трансвери и даноци бројот 0 се заменува со бројот 20.629.000.
Кај ставката 7412 трансвери во други нивоа на власта бројот 0 се заменува со
бројот 20.629.000. Исто така и кај капиталните трансвери бројот 0 се заменува со
бројот 20.629.000.
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Во расходната табела на оваа програма во група 48-капитални трошоци бројот
6.300.000 се заменува со бројот 27.329.500.
Во подставката 482110-подготовка на проекти бројот 500.000 се заменува со бројот
400.000, при што во табелата за улици во с.Волково бројот 300.000 се заменува со бројот
200.000.
Во подставката 482120 изградба на улици, пешачки патеки, плоштади и други јавни
површини бројот 5.500.000 се заменува со бројот 9.543.000.
Во табелата изградбата на патеки и плоштади – кружен ток во Волково бројот 2.500.000 се
заменува со бројот 6.043.000, се додава нова алинеа изградбата на локални улици со павер
елементи со вредност од 2.500.000.
Се додава нова ставка за реконструкција на патот за с.Кучково во вредност од 17.086.500.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2351/3
од 10.07.2019 година
Скопје

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

ɋɬɪ5 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 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 Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за измени и дополнување на Програма за комунални
дејности на Општина Ѓорче Петров за 2019 година

Се објавува Одлуката за измени и дополнување на Програма за комунални дејности
на Општина Ѓорче Петров за 2019 година, што советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе
на дваесет и деветтата седница, одржана на ден 10.07.2019 година.

Број 09-2433/2
од 10.07.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ6 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на 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, 163/16, 64/18 и 168/19), член 95 од Законот за
градежно земјиште (Службен весник на Р.М. број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16
и 190/16), член 16 став 1, точка 15 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-Пречистен текст
(Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 18/13) и Статутарните одлуки за измена и
дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче
Петров број 13/14 и 3/19) , Советот на Општина Ѓорче Петров на 29-тата седница одржана
на 10.07.2019 година, донесе:
ОДЛУКА
за измени и дополнување на програмата за комунални дејности
на ОпштинаЃорче Петров за 2019 година

Член 1
Се врши измена и дополна на програмата за комунални делности на Општина
Ѓорче Петров за 2019 година (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број
17/18).
Член 2
Во глава IV во Подпрограма ЈА-Изградба на Јавно осветлување во ставот 1
бројот 2.200.000 се заменува со бројот 0.
Во глава V во под- Програмата Ј4 Јавна чистота вкупната вредност на оваа
ставка бројот 12.260.000 се заменува со бројот 8.260.000. ставката 425 други
договорни услуги бројот 10.500.000 се заменува со бројот 8.000.000, при што во
ставката 425990 други договорни услуги за надоместок за социјалните работници
бројот 7.500.000 се заменува со бројот 8.000.000, поставување на подземни канти
за смет бројот 2.000.000 се заменува со бројот 0 и ставката за набавка на опрема
за ЈП комунална хигиена бројот 1.000.000.се заменува со бројот 0.
Член 3
Во глава VI која се однесува на Подпрограма J6-одржување и заштита на
локални патишта и улици Вкупниот износ на ставката 424 бројот9.500.000 се
заменува со бројот 9.000.000.,Ставката Субвенции за формирање на Јавно
комунално педпријатие бројот 500.000 се заменува со бројот 0.
Член 4
Во глава VII која се однесува на Подпрограма JД-Изградба и реконструкција
на локални патишта и сервисни улици, вкупниот износ на средства од прливот
бројот 22.500.000 се заменува со бројот 30.200.000.
Во расходната табела ставката 482110- подготвување на проекти бројот 3.000.000,
се заменува со бројот 5.000.000.
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Во расходната табела, ставката 482120 - Изградба на улици и патишта бројот
16.000.000, се заменува со бројот 23.000.000, при што во табелата за изградба на
улици бројот 5.000.000 се заменува со бројот 14.000.000, додека улиците во ДУП
спортски терени е во развојна тригодишна програма така што бројот 5.000.000 се
заменува со бројот 10.000.000, а се додава изградбата на улица во Реонски парк
со износ од 4.000.000.
Во ставката за рекинструкција на улици бројот 5.000.000 се заменува со
бројот 9.000.000,
Во истата табела ставката 485420-Надоместок за одземен имот бројот
3.000.000 се заменува со бројот 1.700.000.
Член 5
Во глава VIII која се однесува на Подпрограмата ЈФ-Изградба на сообраќајна
сигнализација, во став 2 бројот 2.000.000 се заменува со бројот 0, така што
вкупниот износ на оваа програма наместо бројот 2.500.000 се заменува со бројот
500.000.
Член 6
Во глава XII, табелата која се однесува на Програма Ј8-други комунални
услуги во ставката-Поправка и тековно одржавање бројот 3.300.000 се заменува
со бројот 1.800.000, при што ставката 425510 -Заловување на кучиња скитници
бројот 1.500.000 се заменува со бројот 0.
Член 7
Во глава XIII, табелата која се однесува на Програма ЈЕ-изградба на простор
за паркирање, во подставката482 други градежни објекти бројот 2.500.000 се
заменува со бројот 1.500.000.
Член8
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2351/4
од 10.07.2019 година
Скопје

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

ɋɬɪ8 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 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 Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за измена и дополна на Програма за активностите на
Општина Ѓорче Петров од областа на заштита на животната
средина и природата за 2019 година

Се објавува Одлуката за измена и дополна на Програма за активностите на
Општина Ѓорче Петров од областа на заштита на животната средина и природата за 2019
година, што советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на дваесет и деветтата седница,
одржана на ден 10.07.2019 година.

Број 09-2433/3
од 10.07.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ9 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 62 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на Р.М.
број 5/02), 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, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), 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, 163/16, 64/18 и 168/18), 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 Статутарните одлуки за измена и дополнување на
Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број
13/14 и 3/19) , Советот на Општина Ѓорче Петров на 29-тата седница одржана на
10.07..2019 година, донесе:
ОДЛУКА
за измена и дополна на програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров
од областа на заштита на животната средина
и природата за 2019 година
Член 1
Се врши измена и дополна на програмата за активностите на Општина Ѓорче
Петров од областа на заштита на животната средина и природата за 2019 година
(Службен гласник на Општина Ѓорче петров број 17/18).
Член 2
Во програмата Ј8-Други комунални услуги бројот 3.300.000 се заменува со
бројот 1.800.000.
Во програмата за Заштита на животната средина и природата R1, ставките
под број 2,3 и 4 се бришат, бројот 3.380.000 се заменува со бројот 400.000.
Во програмата за основно образование N1 (поради реконструкција на кровот
на ОУ Беровски), бројот 3.750.000 се заменува со бројот 12.750.000.
Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2351/5
од 10.07.2019 година
Скопје

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

ɋɬɪ10 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 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 Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за ослободување на инвеститорот од плаќање на
надоместок зауредување на градежно земјиште за доградба и надградба
на објектОсновно училиште ,,Тихомир Милошевски,,
во Општина Ѓорче Петров - Скопје

Се објавува Одлуката за ослободување на инвеститорот од плаќање на надоместок
за уредување на градежно земјиште за доградба и надградба на објект Основно училиште
,,Тихомир Милошевски,, во Општина Ѓорче Петров - Скопје, што советот на Општина Ѓорче
Петров ја донесе на дваесет и деветтата седница, одржана на ден 10.07.2019 година.

Број 09-2433/4
од 10.07.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ11 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник
бр.5/02 ), а во врска со член 59 од Законот за градење (“Службен весник на РМ” бр.130/09,
124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13,137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,
115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16,
35/18 и 64/18), член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров – Пречистен
текст (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарните одлуки за
измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина
Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Советот на Општина Ѓорче Петров на 29-тата Седница
одржана на ден 10.07.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за ослободување на инвеститорот од плаќање на надоместок за
уредување на градежно земјиште за доградба и надградба на објект
Основно училиште ,,Тихомир Милошевски,,
во Општина Ѓорче Петров - Скопје

Член 1
Со оваа Одлука инвеститорот Република Северна Македонија, Министерство за
образование и наука, се ослободува од плаќање на надоместок за уредување на градежно
земјиште, за доградба и надградба на Општинско Основно училиште ,,Тихомир Милошевски,,
во Ново Село, Општина Ѓорче Петров - Скопје, кое се наоѓа на улица ,,1 Ново Село,, КП број
265/1 КО Ѓорче Петров 1-Ново Село, согласно Општ Акт за Ново Село, усвоен со Одлука
бр.08-1936/5 од 14.07.2015 година.
Член 2
Ослободувањето од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште
се однесува за делот од вкупниот надоместок во висина од 100% наменет за Општина
Ѓорче Петров - Скопје.
Член 3
Уредувањето на градежното земјиште ќе биде на товар на инвеститорот.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен Гласник на
Општина Ѓорче Петров“.
Број 08-2351/6
од 10.07.2019 година
С к о п је

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

ɋɬɪ12 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 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 Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Измена и дополнување на буџетот на Општина Ѓорче
Петров (Ребаланс) за 2019 година

Се објавува Измената и дополнувањето на буџетот на Општина Ѓорче Петров
(Ребаланс) за 2019 година, што советот на Општина Ѓорче Петров ги донесе на дваесет и
деветтата седница, одржана на ден 10.07.2019 година.

Број 09-2433/5
од 10.07.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.

Стр.13 Број 8. Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров

10.Јули 2019 година
























































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

 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

 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
 Prihodi na organite na upravata
 Ostanati nedano~ni Prihodi

 celodnevna i pret{kolska gri`a
 Sredstva za ekskurzii
 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
 Globi za storeni prekr{oci od oblasta na javna
~istota vo nadle`nost na els
 Globi za storeni prekr{oci od oblasti vo
nadle`nost na ovlastenite grade`ni inspektori koi
se prihod na els
 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
 Prenesen vi{ok na Prihodi od prethodnata godina
 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 I DONACII





 Transferi od drugi nivoa na vlast



 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































































































































































































































































O P I S

PLATI I NADOMESTOCI








 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)

 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI








 Drugi nadomestoci





















 Nadomest za godi{en odmor

 Nadomestoci

 Drugi pridonesi do Agencijata za vrabotuvawe

 Osnovni prodonesi do Agencijata za
vrabotuvawe

 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo

 Osnoven pridones za profesionalno
zaboluvawe

 Osnovni pridonesi za zdravstvo

 Drugi pridonesi za PIO

 Osnovni pridonesi za PIO





 Pridonesi za socijalno osiguruvawe



 Personalen danok na dohod od nadomestoci













Buxet

















































Rebalans




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

















































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 - smestuvawe





 Registracija na motorni vozila




 Kancelariski materijali

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

 Materijali i siten inventar











 Goriva i masla (motorni vozila)





 Transport na lu|e











 Po{ta

 Telefon i telefaks



 Te~ni goriva






 Drva





 Drugi komunalni taksi i uslugi















 \ubretarina

 Vodovod i kanalizacija

 Elektri~na energija

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport




 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi

 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi





 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)







 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe











Rebalans













Buxet

Buxetski rashodi



 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

 Patni i dnevni rashodi



 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

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



 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 drugi gradbi

















 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta



















 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

























Rebalans





 Drugi materijali za specijalna namena











 Siten inventar

 Materijali za razni popravki

 Sredstva za odr`uvawe na higiena

 U~ili{ni materijali

 Nastavno-obrazovni pomagala

 Prehranbeni produkti i pijalaci



 Obuvki



Buxet



O P I S



Buxetski rashodi



 Uniformi

 Materijali za AOP

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI - rebalans










































































Rebalans





















Buxet




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 obrazovni uslugi

 Preveduva~i

 Ru{ewe na objekti

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








 Prevozni uslugi vo obrazovanieto

 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe





















































Rebalans

 Dopolnitelni aktivnosti





 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki
planovi




 Veterinarni uslugi

 Drugi zdravsteveni uslugi

























Buxet



 Instruktori na kratki kursevi



Buxetski rashodi



 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

 Iznajmuvawe na kancelariska oprema

 Iznajmuvawe na drug tip na prostor

 Iznajmuvawe na kancelariski prostor

 Dogovorni uslugi

 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini

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



KAMATNI PLA]AWA

SUBVENCII I TRANSFERI



SOCIJALNI BENEFICII

 Socijalni nadomestoci










 Transferi pri penzionirawe

 Drugi transferi



 Pla}awe po sudski re{enija



 Ostanati transferi do nevladini organizacii

 Razni transferi



 Transferi do politi~ki partii















































 Transferi do sportski klubovi

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



 Kamata na krediti

 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori



 Privremeni vrabotuvawa

 Privremeni vrabotuvawa












 Objavuvawe na oglasi











Rebalans





 Seminari i konferencii

 Drugi operativni rashodi







 Rashodi za reprezentacija

 ^lenarini vo doma{ni organizacii

 Drugi tekovni rashodi




Buxet

 Drugi dogovorni uslugi

O P I S



Buxetski rashodi



 Konsultantski uslugi

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





 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe




 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
kapaciteti vo energetikata







 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
kapaciteti za vodosnabduvawe





 Izgradba na deponii za otpad





 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
deponii za otpad













 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



















 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti

 Grade`ni objekti

 Kupuvawe na ma{ini za izgradba

 Kupuvawe na druga oprema

 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija









 Kupuvawe na informati~ka i video oprema













Rebalans

KAPITALNI RASHODI







Buxet

Buxetski rashodi



 Kupuvawe na oprema i ma{ini



 Druga socijalna pomo{

 Pomo{ za novoroden~iwa

 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka

BILANS NA RASHODI - rebalans









































































Rebalans



















Buxet




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



 Nadzor nad izgradbata



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



















OTPLATA NA GLAVNICA

 Kupuvawe na kamioni







 Kupuvawe na motorni vozila

 Kupuvawe na vozila



 Nadomest za odzemen imot




 Akcii i drug kapital





























Rebalans

 Kompjuterstki softver

 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

 Kupuvawe na u~ili{en mebel

 Kupuvawe na kancelariski mebel





 Rekonstrukcija na drugi objekti







Buxet



 Kupuvawe na mebel



Buxetski rashodi



 Izgradba na drugi objekti

 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
drugi objekti

 Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata

 Izgradba na kapaciteti vo energetikata

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















 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
deponii za otpad

 Izgradba na deponii za otpad

 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
kapaciteti za vodosnabduvawe

 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe

 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
drugi objekti






 Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata






 Izgradba na kapaciteti vo energetikata





 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
kapaciteti vo energetikata













 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati





































Rebalans

 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

 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti

 Grade`ni objekti

 Kupuvawe na ma{ini za izgradba

 Kupuvawe na druga oprema

 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija





 Kupuvawe na informati~ka i video oprema

 Kupuvawe na oprema i ma{ini

Buxet


O P I S



Buxetski rashodi



KAPITALNI RASHODI



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












 Kupuvawe na kamioni



 Kupuvawe na motorni vozila

 Kupuvawe na vozila





 Nadomest za odzemen imot

 Akcii i drug kapital
























 Kompjuterstki softver

 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

 Kupuvawe na u~ili{en mebel

 Kupuvawe na kancelariski mebel

 Kupuvawe na mebel





 Nadzor nad izgradbata







Rebalans



Buxet

 Rekonstrukcija na drugi objekti

O P I S



Buxetski rashodi



 Izgradba na drugi objekti

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








 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)

 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI








 Drugi nadomestoci





















 Nadomest za godi{en odmor

 Nadomestoci

 Drugi pridonesi do Agencijata za vrabotuvawe

 Osnovni prodonesi do Agencijata za
vrabotuvawe

 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo

 Osnoven pridones za profesionalno
zaboluvawe

 Osnovni pridonesi za zdravstvo

 Drugi pridonesi za PIO

 Osnovni pridonesi za PIO





 Pridonesi za socijalno osiguruvawe



 Personalen danok na dohod od nadomestoci













Buxet

















































Rebalans




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

















































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 - smestuvawe





 Registracija na motorni vozila




 Kancelariski materijali

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

 Materijali i siten inventar











 Goriva i masla (motorni vozila)





 Transport na lu|e











 Po{ta

 Telefon i telefaks



 Te~ni goriva






 Drva





 Drugi komunalni taksi i uslugi















 \ubretarina

 Vodovod i kanalizacija

 Elektri~na energija

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport




 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi

 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi





 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)







 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe











Rebalans













Buxet

Buxetski rashodi



 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

 Patni i dnevni rashodi



 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

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



 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 drugi gradbi

















 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta



















 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

























Rebalans





 Drugi materijali za specijalna namena











 Siten inventar

 Materijali za razni popravki

 Sredstva za odr`uvawe na higiena

 U~ili{ni materijali

 Nastavno-obrazovni pomagala

 Prehranbeni produkti i pijalaci



 Obuvki



Buxet



O P I S



Buxetski rashodi



 Uniformi

 Materijali za AOP

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka










































































Rebalans





















Buxet




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



 Drugi obrazovni uslugi

 Preveduva~i

 Ru{ewe na objekti

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








 Prevozni uslugi vo obrazovanieto

 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe





















































Rebalans

 Dopolnitelni aktivnosti





 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki
planovi




 Veterinarni uslugi

 Drugi zdravsteveni uslugi

























Buxet



 Instruktori na kratki kursevi



Buxetski rashodi



 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

 Iznajmuvawe na kancelariska oprema

 Iznajmuvawe na drug tip na prostor

 Iznajmuvawe na kancelariski prostor

 Dogovorni uslugi

 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini

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



KAMATNI PLA]AWA

SUBVENCII I TRANSFERI



SOCIJALNI BENEFICII

 Socijalni nadomestoci










 Transferi pri penzionirawe

 Drugi transferi



 Pla}awe po sudski re{enija



 Ostanati transferi do nevladini organizacii

 Razni transferi



 Transferi do politi~ki partii















































 Transferi do sportski klubovi

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



 Kamata na krediti

 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori



 Privremeni vrabotuvawa

 Privremeni vrabotuvawa












 Objavuvawe na oglasi











Rebalans





 Seminari i konferencii

 Drugi operativni rashodi







 Rashodi za reprezentacija

 ^lenarini vo doma{ni organizacii

 Drugi tekovni rashodi




Buxet

 Drugi dogovorni uslugi

O P I S



Buxetski rashodi



 Konsultantski uslugi

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

OTPLATA NA GLAVNICA

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



 Druga socijalna pomo{

 Pomo{ za novoroden~iwa

 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka















Rebalans











Buxet

Buxetski rashodi



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



PLATI I NADOMESTOCI



REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI







 Transferi do nevladini organizacii




























 Drugi operativni rashodi

SUBVENCII I TRANSFERI



 Rashodi za reprezentacija













 ^lenarini vo doma{ni organizacii

 Drugi tekovni rashodi

 Drugi dogovorni uslugi

 Dogovorni uslugi

 Telefon i telefaks

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport




 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi

 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe





 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)





 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe









 Patni i dnevni rashodi





















Rebalans

 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi





















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

O P I S

$

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

PLATI I NADOMESTOCI

GRADONA^ALNIK

REZERVI I NEDEFINIRANI 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

 Razni transferi






























































































Rebalans




Buxet

 Transferi do politi~ki partii

SUBVENCII I TRANSFERI

IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI



Buxetski rashodi



 Transferi do nevladini organizacii



$

 Drugi transferi

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

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











 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe

 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi








 Drugi operativni rashodi









































 Seminari i konferencii

 Rashodi za reprezentacija

 ^lenarini vo doma{ni organizacii

 Drugi tekovni rashodi

 Drugi dogovorni uslugi

 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

 Materijali i siten inventar



 Transport na lu|e


 Registracija na motorni vozila












 Goriva i masla (motorni vozila)





 Telefon i telefaks

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport





 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi





 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)











Rebalans

 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe

 Patni i dnevni rashodi

Buxet


O P I S



Buxetski rashodi



STOKI I 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



SUBVENCII I TRANSFERI

O P I S

SOCIJALNI BENEFICII

STOKI I USLUGI

MESNA SAMOUPRAVA



KAPITALNI RASHODI

MESNA SAMOUPRAVA (KAPITALNI PROEKTI)






 Konsultantski uslugi

'$







 Iznajmuvawe na kancelariski prostor

 Dogovorni uslugi

 Odr`uvawe na zgradi















 Telefon i telefaks




 Popravki i tekovno odr`uvawe



























 Vodovod i kanalizacija




 \ubretarina

















 Elektri~na energija

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport



'

 Druga socijalna pomo{

 Pomo{ za novoroden~iwa

 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura

 Socijalni nadomestoci









 Drugi transferi











Rebalans





Buxet







Buxetski rashodi



 Transferi pri penzionirawe

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



O P I S

PLATI I NADOMESTOCI

OP[TINSKA ADMINISTRACIJA





STOKI I USLUGI

 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi

 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe

 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi











 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)



 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe






















































 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

 Patni i dnevni rashodi



 Nadomest za godi{en odmor




Rebalans





 Osnovni pridonesi za zdravstvo

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





















Buxet




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

 Osnovni plati - drugi vraboteni

 Osnovni plati - dr`avni slu`benici

 Osnovni plati



(

 Rekonstrukcija na delovni objekti

 Grade`ni 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



 Po{ta

 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





 Siten inventar





 Sredstva za odr`uvawe na higiena



 Obuvki




 Prehranbeni produkti i pijalaci









 Materijali za AOP







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



 Uniformi



 Kancelariski materijali









 Materijali i siten inventar

 Transport na lu|e





 Registracija na motorni vozila



















Rebalans

 Goriva i masla (motorni vozila)





 Te~ni goriva







Buxet



 Telefon i telefaks



Buxetski rashodi



 \ubretarina

 Vodovod i kanalizacija

 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



O P I S



 Popravki i odr`uvawe na druga oprema

 Drugi dogovorni uslugi



 Objavuvawe na oglasi

 Drugi operativni rashodi

KAMATNI PLA]AWA

 Privremeni vrabotuvawa










 Seminari i konferencii

 Privremeni vrabotuvawa

























 Rashodi za reprezentacija

 ^lenarini vo doma{ni organizacii





 Konsultantski uslugi

 Drugi tekovni rashodi










 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe





 Pla}awe na sudski taksi



 Pravni uslugi




 Sudski ve{ta~ewa





























Rebalans

 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava

 Bankarska provizija

 Iznajmuvawe na kancelariska oprema





 Popravki i odr`uvawe na ma{ini







Buxet



 Dogovorni uslugi



Buxetski rashodi



 Popravki i odr`uvawe na softverska i
hardverska oprema

 Popravki i odr`uvawe na mebel

 Uslugi za obezbeduvawe na objekti

 Odr`uvawe na zgradi

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

SUBVENCII I TRANSFERI



)

URBANISTI^KO PLANIRAWE

 Kupuvawe na kamioni

 Kupuvawe na vozila

 Kupuvawe na kancelariski mebel

 Kupuvawe na mebel

 Nadzor nad izgradbata

 Drugi grade`ni 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







































KAPITALNI RASHODI

KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA







 Kupuvawe na oprema i ma{ini



($

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



 Drugi transferi

OTPLATA NA GLAVNICA











 Transferi pri penzionirawe











Rebalans











Buxet

Buxetski rashodi



 Pla}awe po sudski re{enija

 Razni transferi



 Kamata na krediti

 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori

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

O P I S

STOKI I USLUGI

UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE

STOKI I USLUGI

UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI
PODRA^JA

)$

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

 Odr`uvawe na drugi gradbi








 Drugi komunalni taksi i uslugi

 Popravki i tekovno odr`uvawe











 \ubretarina

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport



)

 Drugi operativni rashodi





 Konsultantski uslugi




































































Rebalans





Buxet



 Drugi tekovni rashodi



Buxetski rashodi



 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

 Dogovorni uslugi
 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki
planovi



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



KAPITALNI RASHODI

O P I S











 Rekonstrukcija na drugi objekti

 Nadzor nad izgradbata

KAPITALNI RASHODI







 Rekonstrukcija na drugi objekti





























 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



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



 Nadomest za odzemen imot

)'



 Kompjuterstki softver

 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva






 Izgradba na drugi objekti









 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
drugi objekti

























Rebalans





Buxet

Buxetski rashodi



 Izgradba na kapaciteti vo energetikata

 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



O P I S

STOKI I USLUGI

PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI
RAZVOJ

PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST

SUBVENCII I TRANSFERI

KAPITALNI RASHODI

ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA

STOKI I USLUGI

STOKI I USLUGI

JAVNO OSVETLUVAWE

 Odr`uvawe na drugi gradbi

 Popravki i tekovno odr`uvawe

 Elektri~na energija

 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

 Drugi tekovni rashodi

 Konsultantski uslugi

 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

 Dogovorni uslugi



*

 Nadzor nad izgradbata

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





















































Rashodi od dotacii



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od donacii



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od krediti























































Buxet





















































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S

STOKI I USLUGI

JAVNA ^ISTOTA

 Drugi materijali za specijalna namena

STOKI I USLUGI

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

STOKI I USLUGI

ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I
ZELENILO



 Elektri~na energija

 Vodovod i kanalizacija






































































 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport



-

 Konsultantski uslugi

 Dogovorni uslugi

 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta

 Popravki i tekovno odr`uvawe



-

 Drugi transferi

 Razni transferi

SUBVENCII I TRANSFERI

 Drugi dogovorni uslugi









 Obuvki














Rebalans



Buxet



 Dogovorni uslugi



Buxetski rashodi



 Uniformi

 Materijali i siten inventar



-

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



O P I S

STOKI I USLUGI

DRUGI KOMUNALNI USLUGI

KAPITALNI RASHODI

IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE

KAPITALNI RASHODI

IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI
PATI[TA I ULICI



-'$

KAPITALNI RASHODI

IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA
SERVISNI I STANBENI ULICI VO
OP{TINATA

 Nadomest za odzemen imot

 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

 Nadzor nad izgradbata

 Drugi grade`ni objekti



-'

 Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata

 Izgradba na kapaciteti vo energetikata

 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
kapaciteti vo energetikata



-$

 Veterinarni uslugi

 Dogovorni uslugi

 Odr`uvawe na drugi gradbi

 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 Popravki i tekovno odr`uvawe



-

 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini

 Popravki i tekovno odr`uvawe

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

















































Rashodi od dotacii



Buxet















































Rebalans

















































Rashodi od donacii



Buxet















































Rebalans

















































Rashodi od krediti



















































Buxet

















































Rebalans

Vkupni 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

















































































Rebalans



Buxet

Buxetski rashodi



 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



-(

 Nadomest za odzemen imot

 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

 Nadzor nad izgradbata

 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

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



KAPITALNI RASHODI

IZGRADBA NA VODOVODNI MRE@I VO
RURALNO PODRA^JE

O P I S

KAPITALNI RASHODI

IZGRADBA NA FEKALNA KANALIZACIJA SO
PRE6ISTITELNA STANICA VO RURALEN DEL
NA OP[T

KAPITALNI RASHODI

JAVNA ^ISTOTA (KAPITALNI RASHODI)





MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST





 Kupuvawe na druga oprema

.



 Kupuvawe na oprema i ma{ini






































































Rebalans







Buxet



URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI)



Buxetski rashodi



KAPITALNI RASHODI



-1

 Izgradba na deponii za otpad

 Drugi grade`ni objekti
 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na
deponii za otpad



-.

 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



-,$

 Nadzor nad izgradbata

 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe

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



-*$

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

O P I S

SUBVENCII I TRANSFERI

SPORT I REKREACIJA

STOKI I USLUGI

 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

 Dogovorni uslugi

 Odr`uvawe na drugi gradbi

 Popravki i tekovno odr`uvawe

 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

 Drugi dogovorni uslugi

 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

 Dogovorni uslugi

 Drugi materijali

 Prehranbeni produkti i pijalaci

 Materijali i siten inventar

 Transport na lu|e

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport



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























































Rashodi od dotacii























































Buxet



















































Rebalans




Rashodi od donacii



Buxet





















































Rebalans























































Rashodi od krediti

























































Buxet























































Rebalans

Vkupni rashodi



O P I S

SUBVENCII I TRANSFERI

KAPITALNI RASHODI

SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI
TRO[OCI)

PLATI I NADOMESTOCI

OSNOVNO OBRAZOVANIE







 Osnovni pridonesi za PIO

 Drugi pridonesi za PIO

 Osnovni pridonesi za zdravstvo









 Personalen danok na dohod od plata




 Pridonesi za socijalno osiguruvawe






































































Rebalans













Buxet

Buxetski rashodi



 Osnovni plati - drugi vraboteni

 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



 Drugi operativni rashodi

 Drugi tekovni rashodi

 Drugi dogovorni uslugi

 Konsultantski 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








 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe








 Te~ni goriva

 Po{ta

 Telefon i telefaks




 Kancelariski materijali

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

 Materijali i siten inventar




 Drva

 Transport na lu|e





 \ubretarina



















 Vodovod i kanalizacija











 Elektri~na energija

 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport




 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi

 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi





 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)





 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe



















Rebalans

 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

 Patni i dnevni rashodi





 Drugi pridonesi do Agencijata za vrabotuvawe

STOKI I USLUGI



 Osnovni prodonesi do Agencijata za
vrabotuvawe





 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo

Buxet


O P I S



Buxetski rashodi



 Osnoven pridones za profesionalno
zaboluvawe

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







 Popravki i odr`uvawe na softverska i
hardverska oprema

 Popravki i odr`uvawe na druga oprema

 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi








 Bankarska provizija

 Osiguruvawe za povreda i invaliditet

 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava







 Iznajmuvawe na kancelariska oprema



















 Iznajmuvawe na drug tip na prostor





 Dogovorni uslugi



 Popravki i odr`uvawe na mebel



 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 Odr`uvawe na zgradi

 Popravki i tekovno odr`uvawe









 Drugi materijali za specijalna namena




 Siten inventar













 Materijali za razni popravki









Rebalans





 Sredstva za odr`uvawe na higiena

 Drugi materijali





 U~ili{ni materijali

 Nastavno-obrazovni pomagala



 Obuvki




 Prehranbeni produkti i pijalaci



Buxet

 Uniformi

O P I S



Buxetski rashodi



 Materijali za AOP

Potstavka

Stavka

Kategorija

Nivo na: Potstavka i potprogrami

PREGLED NA RASHODI - rebalans














































































Rebalans

















Buxet




Rashodi od
samofinansira~ki
aktivnosti





















































Buxet




















































Buxet

















































Rebalans

Rashodi od donacii

















































Rebalans

Rashodi od dotacii



Buxet

















































Rebalans



















































Rashodi od krediti





















































Buxet



















































Rebalans

Vkupni rashodi










 Dopolnitelni aktivnosti

 Prevozni uslugi vo obrazovanieto

 Drugi obrazovni uslugi

 Preveduva~i

 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

 Konsultantski uslugi

SUBVENCII I TRANSFERI



 Kupuvawe na druga oprema

 Rekonstrukcija na delovni objekti

 Kupuvawe na mebel








 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija

 Grade`ni objekti





 Kupuvawe na informati~ka i video oprema



KAPITALNI RASHODI















































 Kupuvawe na oprema i ma{ini



 Drugi transferi

 Razni transferi

 Ostanati transferi do nevladini organizacii

 Transferi do nevladini organizacii

















Rebalans





 Objavuvawe na oglasi

 Drugi operativni rashodi





 Seminari i konferencii

 Drugi tekovni rashodi





 Drugi dogovorni uslugi



Buxet

 Drugi zdravsteveni uslugi

O P I S



Buxetski rashodi



 Pravni 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



OBRAZOVANIE (KAPITALNI RASHODI)

KAPITALNI RASHODI



STOKI I USLUGI

 Popravki i odr`uvawe na druga oprema

5

ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA

 Instruktori na kratki kursevi

 Dogovorni uslugi

























 Popravki i tekovno odr`uvawe

 Siten inventar





 Obuvki













































Rebalans

 Uniformi

 Materijali i siten inventar



ZA[TITA I SPASUVAWE



 Kupuvawe na u~ili{en mebel

4







 Kupuvawe na kancelariski mebel

 Kupuvawe na mebel

 Rekonstrukcija na delovni objekti



 Kupuvawe na druga oprema

 Grade`ni objekti











 Kupuvawe na informati~ka i video oprema

 Kupuvawe na oprema i ma{ini



1$

 Kompjuterstki softver





 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva



Buxet

 Kupuvawe na u~ili{en mebel

O P I S



Buxetski rashodi



 Kupuvawe na kancelariski mebel

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



STOKI I USLUGI

O P I S





PLATI I NADOMESTOCI



DETSKI GRADINKI

 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

 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





 Personalen danok na dohod od plata

 Pridonesi za socijalno osiguruvawe















 Osnovni plati - drugi vraboteni

 Osnovni plati





9







 Razni transferi






 Drugi transferi













Rebalans













Buxet

Buxetski rashodi



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

 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

 Dogovorni uslugi

 Drugi komunalni taksi i uslugi

 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



O P I S










 \ubretarina

 Drugi komunalni taksi i uslugi

 Te~ni goriva

 Po{ta

 Telefon i telefaks

 Goriva i masla (motorni vozila)

 Registracija na motorni vozila

 Transport na lu|e









 Obuvki

 Prehranbeni produkti i pijalaci

 Sredstva za odr`uvawe na higiena

 Siten inventar






 Popravki i odr`uvawe na druga oprema

















 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 Odr`uvawe na zgradi

 Popravki i servisirawe na tovarni vozila

 Popravki i tekovno odr`uvawe






 Drugi materijali





 Uniformi





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



























Rebalans

 Kancelariski materijali





 Materijali i siten inventar





 Vodovod i kanalizacija

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




















































Buxet

Rebalans





















































Rashodi od donacii



















































Rebalans

Rashodi od dotacii



Buxet



















































Rebalans





















































Rashodi od krediti























































Buxet





















































Rebalans

Vkupni rashodi





 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe



 Kupuvawe na druga oprema

 Rekonstrukcija na delovni objekti

 Podgotvuvawe proekti na delovni objekti






 Grade`ni objekti

 Kupuvawe na druga oprema







KAPITALNI RASHODI

SOCIJALNA ZA[TITA I ZA[TITA NA DECA
(KAPITALNI RASHODI)







 Kupuvawe na oprema i ma{ini



9$

 Kupuvawe na motorni vozila

 Kupuvawe na vozila





 Grade`ni objekti



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





 Drugi dogovorni uslugi





Buxet

 Drugi obrazovni uslugi

O P I S





















































Rebalans

Buxetski rashodi



 Primarna zdravstvena za{tita

 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

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

SUBVENCII I TRANSFERI

















Rebalans







 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe







 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi







STOKI I USLUGI

RODOVA EDNAKVOST

Buxet




Buxetski rashodi



 Patni i dnevni rashodi



;

 Rekonstrukcija na delovni objekti

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



ƹǖǊǍǚǕǈƶǗǠǚǐǕǈƛǖǘǟǍƷǍǚǘǖǊ
ƷǘǍǚǙǍǌǈǚǍǓ
ưǓǐǰǈƹǗǈǙǖǊǙǒǐǙǘ

ɋɬɪ58 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 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 Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Правилникот за измена и дополнување на Правилник за условите,
критериумите, видот и начинот на субвенционирање и подршка
во проектот „енергетски ефикасни домови“ на станбени згради за колективното
домување во Општина Ѓорче Петров

Се објавува Правилникот за измена и дополнување на Правилник за условите,
критериумите, видот и начинот на субвенционирање и подршка во проектот „енергетски
ефикасни домови“ на станбени згради за колективното домување во Општина Ѓорче
Петров, што советот на Општина Ѓорче Петров го донесе на дваесет и деветтата седница,
одржана на ден 10.07.2019 година.

Број 09-2433/6
од 10.07.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски

ɋɬɪ59 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник на РМ“
бр.5/02), а во врска со член 67-а од Законот за градење (Сл. Весник на РМ 130/2009,124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,115/14,
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 39/16, 71/16, 132/16
35/18 и 64/18) и член 101 од Законот за домување, (Службен Весник на Р.М бр. 99/09,
57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14, 146/15, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16,
35/18,64/18 и 168/18), член 16 став 1 точка 15 од Статутот на општина Ѓорче Петровпречистен текст (,,Службен Гласник на општина Ѓорче Петров,, бр.18/13) и Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Советот на Општина Ѓорче Петров на 29-тата
седница , одржана на ден 10.07.2019 година, донесе
ПРАВИЛНИК
за измена и дополнување на Правилникот за условите, критериумите, видот и начинот
на субвенционирање и подршка во проектот „енергетски
ефикасни домови“ на станбени згради за колективното
домување во Општина Ѓорче Петров
Член 1
Во Правилникот за условите, критериумите, видот и начинот на субвенционирање и
подршка во проектот „енергетски ефикасни домови“ на станбени згради за колективното
домување во Општина Ѓорче Петров (Службен Гласник на општина Ѓорче Петров број 12/18)
по членот 9 се додава нов член 9а кој гласи:
„Доколку немнозински дел од станарите не дадат согласност за реализација на
проектот ЕЕД, останатите станари преку Управителот или Заедница на сопственици на
станари ќе поведат судска постапка пред надлежен суд за наплата на делот од трошоците
кои се обврска на станарите кои не даваат согласност. Општината привремено ќе ги покрие
трошоците на станарите кои не дале согласност, а по завршување на судската постапка,
Управителот и Заедница на сопственици на станари имаат обврска на општина Ѓорче
Петров да и ги исплатат финансиските средства кои ги платила за станарите кои не дале
согласност. Оваа обврска на Управителот и Заедница на сопственици на станари ќе биде
регулирана со Договорот за субвенционирање и подршка“.
Член 2
Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за условите, критериумите,
видот и начинот на субвенционирање и подршка во проектот „енергетски ефикасни домови“
на станбени згради за колективното домување во Општина Ѓорче Петров, стапува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Ѓорче Петров“.
Број 08-2351/8
од 10.07.2019 година
Скопје

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

ɋɬɪ60 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 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 Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за подршка на Програма за општинско-корисна работа во
Општина Ѓорче Петров

Се објавува Одлуката за подршка на Програмата за општинско – корисна работа во
Општина Ѓорче Петров, што советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на дваесет и
деветтата седница, одржана на ден 10.07.2019 година.

Број 09-2433/7
од 10.07.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ61 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за Локална самоуправа
(Службен весник на Р.М. број 5/02), член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче
Петров – Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров
(Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Советот на Општина Ѓорче
Петров на 29-тата Седница одржана на ден 10.07.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за подршка на Програмата за општинско – корисна работа
во општина Ѓорче Петров
Член 1
Со оваа Одлука советот на Општина Ѓорче Петров дава подршка на Програмата за
општо-корисна работа на територија на општината Ѓорче Петров, која е во соработка со
УНДП, Агенција за вработување на Република Северна Македонија и Министерството за
труд и социјална политика на Република Северна Македонија, објавена на веб страната на
АВРСМ (www.av.gov.mk).
Член 2
Програмата за општо-корисна работа има за цел да овозможи вклучување на
невработени лица на определено скратено работно време, заради стекнување на одредени
вештини и постепено вклучување на пазарот на трудот.
Со ангажирање на лица како асистенти за подршка на ученици со попреченост, со
програмата за општо-корисна работа ќе се обездат услуги од социјалната и здравствената
сфера на ученици од основните училишта на територијата на општината.
Член 3
Вкупниот буџет за реализација на програмата изнесува 1.620.000,00 денари, од кои
1.296.000,00 денари се обезбедени од Министерството за труд и социјална политика на
Република Северна Македонија.
Општината Ѓорче Петров има обврска да финансира 20% од месечниот надоместок
од вкупниот Буџет на програмата за општо-корисна работа, односно во износ од 324.000,00
денари.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен Гласник на
Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2351/9
од 10.07.2019 година
С к о п је

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

ɋɬɪ62 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 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 Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за давање согласност за финансиско учество
во проектот „Заложба за унапредување на заштитата на жените и
децата жртви на различни форми на насилство,
вклучително и семејно насилство“

Се објавува Одлуката за давање согласност за финансиско учество во проектот
„Заложба за унапредување на заштитата на жените и децата жртви на различни форми на
насилство, вклучително и семејно насилство“, што советот на Општина Ѓорче Петров ја
донесе на дваесет и деветтата седница, одржана на ден 10.07.2019 година.

Број 09-2433/8
од 10.07.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ63 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член член 36 став 1 точка 15 и 62 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. Весник на Р.М.“ бр.5/02), член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров
– Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Советот на Општина Ѓорче Петров на 29-тата
Седница одржана на ден 10.07.2019 година, донесе:
ОДЛУКА
За давање согласност за финансиско учество во проектот „Заложба за унапредување
на заштитата на жените и децата жртви на различни
форми на насилство, вклучително и семејно насилство“
Член 1
Се дава согласност за финанансиско учество во проектот „Заложба за унапредување
на заштитата на жените и децата жртви на различни форми на насилство, вклучително и
семејно насилство“ и отварање на советувалиштен центар на територијата на општина
Ѓорче Петров.
Член 2
Советувалиштниот центар ќе биде финансиран од општините: Ѓорче Пеtров, Карпош,
Бутел и Град Скопје, кои се обврзуваат во своите буџети за 2019 година, да обезбедат по
200.000 денари, односно Град Скопје 300.000 денари.
Засегнатите општини и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно
насилство носител на вкупниот проект се обврзуваат да потпишат меморандум за
соработка.
Член 3
Работата на советувалиштниот центар ќе биде регулирана со Правилник, Програма и
други неопходно потребни документи.
Член 4
Советувалиштниот центар ќе нуди услуги за:
- советување и поддршка од социјален работник;
- советување и поддршка од психотерапевт;
- бесплатни правни совети од правник и
- упатување и придружба до надлежна институција.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник
на Општина Ѓорче Петров“.
Број 08-2351/10
од 10.07.2019 година
С к о п је

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

ɋɬɪ64 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 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 Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за доделување на финансиски средства
на Општински сојуз на училишен спорт Ѓорче Петров

Се објавува Одлуката за доделување на финансиски средства на Општински сојуз на
училишен спорт Ѓорче Петров, што советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на дваесет и

деветтата седница, одржана на ден 10.07.2019 година.

Број 09-2433/9
од 10.07.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ65 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М.
бр.5/2002), член 22-а од Законот за спорт (Службен Весник на Р.М. бр. 29/2002; 66/2004;
83/2005; 81/2008; 18/2011; 51/2011; 64/2012; 148/2013; 187/2013; 42/2014; 138/2014;
177/2014; 72/2015; 153/2015; 6/2016; 55/2016; 61/2016 и 106/2016), член 16 став 1 точка 37
од Статутот на Општина Ѓорче Петров-(Пречистен текст)(Службен Гласник на Општина
Ѓорче Петров бр.18/2013), Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на
Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19),
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2019 година број 084703/4 од 28.12.2018 година (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.19/2018),
Советот на Општина Ѓорче Петров на 29-тата Седница одржана на ден 10.07.2019 година,
донесе:
ОДЛУКА
за доделување на финансиски средства на Општински сојуз
на училишен спорт Ѓорче Петров
Член 1
На Товар на средствата на Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2019 година -Л0
Спорт и рекреација- позиција 463110 - Трансвер до здружение на граѓани и фодации, на
Општински сојуз на училишен спорт Ѓорче Петров, се одобрува износ од 229.000,00 денари,
како финасиска подршка за покривање на трошоци за исплата на хонорари на наставници,
судии и службени лица натпреварувачката сезона во голем фудбал категорија 8/9
одделение 10 кола, мал фудбал категорија 6/7 одделение 5 кола, кошарка категорија 8/9
одделение 7 кола, кошарка категорија 6/7 одделение 5 кола, одбојка категорија 8/9
одделение 7 кола, ракомет категорија 6/7 одделение 5 кола, турнир во пинг-понг категорија
6-9 одделение и турнир во шах категорија 6-9 одделение 5 кола.
Член 2
Средствата кои се одобрени во член 1 на оваа Одлука, се за реализација на
активностите предвидени во Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров во
областа на спортот, рекреацијата и подршката на невладиниот сектор за 2019 година.
Член 3
Средствата да се уплатат на име Општински сојуз на училишен спорт Ѓорче Петров Скопје, на сметка број 210065793290151, ЕДБ 4044010502685, НЛБ Тутунска Банка-Скопје.
Член 4
Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник
на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2351/11
од 10.07.2019 година
С к о п је

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

ɋɬɪ66 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 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 Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите на давателите на јавни услуги и на директорот
на ЈОУДДГ „РОСИЦА“ - Општина Ѓорче Петров -Скопје

Се објавува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДДГ „РОСИЦА“ - Општина
Ѓорче Петров -Скопје, што советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на дваесет и
деветтата седница, одржана на ден 10.07.2019 година.

Број 09-2433/10
од 10.07.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ67 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на
Р.М.“ бр.5/02), член 166 з од Законот за заштита на децата (Службен Весник бр. 23/13,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Сл. Весник
на РСМ.“ 104/19), Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за
пресметување на платите на давателите на услугите и на директорот на јавните установи за
2019 година, на Владата на Република Северна
Македонија број 45-4384/1 од
18.06.2019година, член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров –
Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Советот на Општина Ѓорче Петров на 29-тата
Седница одржана на ден 10.07.2019 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на
јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ „РОСИЦА“
- Општина Ѓорче Петров -Скопје

Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на
директорот на ЈОУДГ „РОСИЦА“-Општина Ѓорче Петров-Скопје, за перодот од 1.06.2019
година до 31.08.2019 година, изнесува 77,24 денари, а за периодот од 01.09.2019 година до
31.12.2019 година, изнесува 81,10 денари
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на
Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2351/12
од 10.07.2019 година
С к о п је

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

ɋɬɪ68 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 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 Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за давање согласност на Статут за измена и дополнување на
Статутот на ЈОУДГ„Росица“-Ѓорче Петров-Скопје
и Пречистениот текст на Статутот на ЈОУДГ„Росица“
-Ѓорче Петров-Скопје

Се објавува Одлуката за за давање согласност на Статут за измена и дополнување на

Статутот на ЈОУДГ„Росица“-Ѓорче Петров-Скопје и Пречистениот текст на Статутот на
ЈОУДГ„Росица“-Ѓорче Петров-Скопје, што советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на
дваесет и деветтата седница, одржана на ден 10.07.2019 година.

Број 09-2433/11
од 10.07.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ69 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник
бр.5/02), член 116 став 1 алинеа 1 од Законот за заштита на децата (Службен Весник бр.
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и
104/19), а согласно Одлуката за пренесување на основачките права над постојните јавни
установи за деца-детски градинки на општините во Градот Скопје и пренесување на
правото на сопственост на објектите (Службен весник на Р.М. бр. 51/05), член 16 став 1 точка
37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров – Пречистен текст (Службен гласник на Општина
Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на
Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19),
Советот на Општина Ѓорче Петров на 29-тата Седница одржана на ден 10.07.2019 година,
донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Статут за измена и дополнување на Статутот
на ЈОУДГ„Росица“-Ѓорче Петров-Скопје и Пречистениот текст
на Статутот на ЈОУДГ„Росица“-Ѓорче Петров-Скопје

Член 1
Се дава согласност на Статутот за измена и дополнување на Статут на Јавна
општинска установа за деца-детска градинка „Росица“-Ѓорче Петров-Скопје, број 01-156/3
од 13.06.2019 година и Пречистениот текст на Статутот на Јавна општинска установа за
деца-детска градинка „Росица“-Ѓорче Петров-Скопје, број 01-156/4 од 13.06.2019 година,
донесени на УО на ЈОУДГ„Росица“-Ѓорче Петров-Скопје, на седницата одржана на ден
13.06.2019 година.

Одлуката влегува во сила со
Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2351/13
од 10.07.2019 година
С к о п је

Член 2
денот на објавувањето во „Службен Гласник на

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

ɋɬɪ70 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 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 Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за давање на согласност на Правилник за внатрешна
организација на Јавната општинска установа за деца
-детска градинка„РОСИЦА“ Ѓорче Петров -Скопје

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Правилник за внатрешна
организација на Јавната општинска установа за деца-детска градинка„РОСИЦА“ Ѓорче
Петров -Скопје, што советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на дваесет и деветтата
седница, одржана на ден 10.07.2019 година.

Број 09-2433/12
од 10.07.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ71 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник
бр.5/02), член 116 став 1 алинеа 8 и член 143 став 21 од Законот за заштита на децата
(Службен Весник бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17,
21/18, 198/18 и 104/19), член 50 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен
Весник бр. 27/14, 132/14, 153/14, 199/14, 11/15, 34/15, 63/16, 119/17 и 116/18), Позитивното
Мислење број 04-4467/2 од 17.06.2019 година издадено од Министерство за труд и
социјална политика, член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров –
Пречистен текст (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Советот на Општина Ѓорче Петров на 29-тата
Седница одржана на ден 10.07.2019 година, донесе

ОДЛУКА
за давање на согласност на Правилник за внатрешна организација
на Јавната општинска установа за деца-детска градинка
„РОСИЦА“ Ѓорче Петров -Скопје

Член 1
Се дава согласност на правилникот за внатрешна организација на Јавната општинска
установа за деца - детска градинка „РОСИЦА“ Ѓорче Петров - Скопје број 01-156/6 од
13.06.2019 година, донесен на седница на Управниот одбор на ЈОУДГ„РОСИЦА“ Ѓорче
Петров - Скопје на ден 13.06.2019 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на
Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2351/14
од 10.07.2019 година
С к о п је

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

ɋɬɪ72 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 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 Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за давање на согласност на Правилникот за
систематизација на работните места во Јавната општинска установа
за деца-детска градинка „РОСИЦА“ Ѓорче Петров -Скопје

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Правилникот за систематизација на
работните места во Јавната општинска установа за деца-детска градинка „РОСИЦА“ Ѓорче
Петров -Скопје, што советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на дваесет и деветтата
седница, одржана на ден 10.07.2019 година.

Број 09-2433/13
од 10.07.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ73 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник
бр.5/02), член 116 став 1 алинеа 8 и член член 143 став 21 од Законот за заштита на децата
(Службен Весник бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17,
21/18, 198/18 и 104/19), член 50 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен
Весник бр. 27/14, 132/14, 153/14, 199/14, 11/15, 34/15, 63/16, 119/17 и 116/18), Позитивното
Мислење број 04-4467/3 од 17.06.2019 година издадено од Министерство за труд и
социјална политика, член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров –
Пречистен текст (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Советот на Општина Ѓорче Петров на 29-тата
Седница одржана на ден 10.07.2019 година, донесе

ОДЛУКА
за давање на согласност на Правилникот за систематизација на работните места во
Јавната општинска установа за деца-детска градинка
„РОСИЦА“ Ѓорче Петров -Скопје

Член 1
Се дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места во
Јавната општинска установа за деца - детска градинка „РОСИЦА“ Ѓорче Петров - Скопје број
01-156/7 од 33.06.2019 година, донесен на седница на Управниот одбор на ЈОУДГ„РОСИЦА“
Ѓорче Петров - Скопје на ден 13.06.2019 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на
Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2351/15
од 10.07.2019 година
С к о п је

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

ɋɬɪ74 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 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 Статутарните
одлуки за измена и дополнување на Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен гласник
на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за доделување на финансиски средства
на Карате Клуб „Ѓорче Петров“- Скопје

Се објавува Одлуката за доделување на финансиски средства на Карате Клуб „Ѓорче
Петров“- Скопје, што советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на дваесет и деветтата
седница, одржана на ден 10.07.2019 година.

Број 09-2433/14
од 10.07.2019 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Александар Наумоски с.р.

ɋɬɪ75 Ȼɪɨʁ8. ɋɥɭɠɛɟɧȽɥɚɫɧɢɤɧɚɈɩɲɬɢɧɚȮɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ

10.ȳɭɥɢ 2019 ɝɨɞɢɧɚ

Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М.
бр.5/2002), член 22-а од Законот за спорт (Службен Весник на Р.М. бр. 29/2002; 66/2004;
83/2005; 81/2008; 18/2011; 51/2011; 64/2012; 148/2013; 187/2013; 42/2014; 138/2014;
177/2014; 72/2015; 153/2015; 6/2016; 55/2016; 61/2016 и 106/2016), член 16 став 1 точка 37
од Статутот на Општина Ѓорче Петров-(Пречистен текст)(Службен Гласник на Општина
Ѓорче Петров бр.18/2013), Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на
Општина Ѓорче Петров (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19),
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2019 година број 084703/4 од 28.12.2018 година (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.19/2018),
Советот на Општина Ѓорче Петров на 29-тата Седница одржана на ден 10.07.2019 година,
донесе:
ОДЛУКА
за доделување на финансиски средства на Карате Клуб
„Ѓорче Петров“- Скопје
Член 1
На Товар на средствата на Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2019 година - Л0
Спорт и рекреација- позиција 463120 - Трансфер до спортски клубови, на Карате Клуб
„Ѓорче Петров“ - Скопје, се доделува износ од 250.000,00 денари, како финасиска подршка
за покривање на трошоци за, меѓународен карате турнир и учество на летни и зимски
кампови и семинари во земјата и во странство.
Член 2
Со донесување на оваа Одлука, Карате Клуб „Ѓорче Петров“ - Скопје, се обврзува да
потпише меморандум за соработка со Општина Ѓорче Петров, а по завршување на
активностите опишани во барањето бр. 03-665/1 од 21.02.2018 година, да поднесе детален
финансов извештај до општината за потрошените финансиски средства добиени од
општината, поткрепен со финансиска документација.
Член 3
Средствата да се уплатат на име Карате Клуб „Ѓорче Петров“ - Скопје, на жиро сметка
број 300000001375981, ЕДБ 4030994347528, Комерцијална Банка а.д.-Скопје.
Член 4
Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2351/16
од 10.07.2019 година
С к о п је

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

