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      Градоначалникот на Општина Центар Жупа врз основа на член 50 став 1 точка 3 и 

член 62 став 4 од Законот за Локална Самоуправа, („Службен весник на РМ“ бр. 05/2005),  

член 58 од Статутот на Општина Центар Жупа, (Службен гласник на Општина Центар 

Жупа“ бр. 03/2007 година), на ден 18.11.2019 год.  го донесе следниот:    

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

За објавување на  одлуката за измена и дополнување на Буџетот на Општина Центар 

Жупа за 2019 година 

 

 

 

      СЕ ОБЈАВУВА  одлуката за измена и дополнување на Буџетот на Општина Центар 

Жупа за 2019 година што Советот на Општина Центар Жупа ја усвои на 11тата  редовна 

седница одржана на ден 14.11.2019 година. 

     

    

 
Општина Центар Жупа 

Градоначалник 

М-р. Аријан Ибраим 

 

 

 

Бр.No. 08-468/1 

18.11.2019 год.yılı 
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      Градоначалникот на Општина Центар Жупа врз основа на член 50 став 1 точка 3 и 

член 62 став 4 од Законот за Локална Самоуправа, („Службен весник на РМ“ бр. 05/2005),  

член 58 од Статутот на Општина Центар Жупа, (Службен гласник на Општина Центар 

Жупа“ бр. 03/2007 година), на ден 18.11.2019 год.  го донесе следниот:    

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

За објавување на  одлуката за изработка на печат и штембил на Општина Центар 

Жупа 

 

 

 

СЕ ОБЈАВУВА  одлуката за изработка на печат и штембил на Општина Центар Жупа што 

Советот на Општина Центар Жупа ја усвои на 11тата  редовна седница одржана на ден 

14.11.2019 година. 

     

    

 
Општина Центар Жупа 

Градоначалник 

М-р. Аријан Ибраим 

 

 

 

 

 

 

Бр.No. 08-468/2 

18.11.2019 год.yılı 
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Советот на Општина Центар Жупа врз основа на член 36 став 1 и 15 од Законот за 

локалната самоуправа ,,Сл, Весник на РСМ,, бр 05/2002 година,член 7 став 3 од Законот за 

употреба на јазиците ,,Сл Весник на РСМ бр 07/2019година, член 8 од Законот за печатот 

на Република Македонија и печатите на државните органи во Република Македонија ,,сл 

Весник на РСМ 86/2008 , член 2 и член 5 од Правилник  за формата , големината, и 

содржината на печатите , начинот на нивното чување, како и за штембилите на државните 

органи  бр 01-1256/3 од 20.03.2019 година. член 13  од Статутот на Општина Центар Жупа  

,,Сл. Гласник на Општина Центар Жупа,, бр, 03/2007 година, Статутарна одлука за измена 

и дополнување  на статутот на Општина Центар Жупа бр 14-358/4 од 13.09.2019 година , 

на 11 -  та редовна седницата одржана на ден  14.11.2019 година ја донесе следната: 

   

ОДЛУКА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПЕЧАТ И ШТЕМБИЛИ 

 

        Член 1  

Со оваа одлука се врши изработка на нови печати и штембили ( приемен и 

испратен) на општината , согласно Статутарната одлука за измена и дополнување на 

статутот на Општина Центар Жупа бр.14-358/4 од 13.09.2019 година. 

Член 2 

Печатот и штембилот се изработуваат на македонски јазик и неговото кирилско 

писмо и на турски јазик и неговото латински писмо. 

Член 3  

Формата на печатот е со тркалезна форма со пречник од 40 мм,  во чија средина се 

наоѓа грбот на Општината и на чии рабови е испишано ,,Република Северна Македонија,, -  

Кuzey Makedonya Cumhuriyeti, Општина Центар Жупа – Merkez Jupa Belediyesi’’ 

 

Член 4 

Штембилот (испратен)  на Општина Центар Жупа е во правоаголна форма со 

димензии  65 х 40 мм  со испишан текст  : 
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- 

KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ 

            ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА- 

MERKEZ JUPA BELEDİYESİ 

Бр.-No_________ 

__________ 20__год.yılı 

ЦЕНТАР ЖУПА- MERKEZ JUPA  

 

Штембилот ( приемен)  на општина Центар Жупа е со правоаголна форма со 

димензии 65 х 40 мм  изработен од дрво со испишан текст на македонски и турски јазик : 

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА-KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ 

                     ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА-MERKEZ JUPA BELEDİYESİ 

                   

Примено: 

Kabul: 

 

 

 

 

 

Орг.единица 

Kurum 

birimi 

Број 

Numara 

Прилог 

İlave 

Вредност 

Değerler 

 

 

   

 

Член 5  

Старите печати и штембили кои со оваа одлука се ставаат вон употреба ќе се 

уништат комисиски. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила 8 ми-от ден од денот на објавувањето во Службениот гласник 

на општина Центар Жупа и истата ќе се применува веднаш по изработувањето на новиот 

печат и штембили .  

 

  

 

Општина Центар Жупа 

Совет на Општина Центар Жупа 

Претседател 

М-р Фехми Скендер 

 

Бр.No. 14 – 453/5 

14.11.2019 год.yılı 
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      Градоначалникот на Општина Центар Жупа врз основа на член 50 став 1 точка 3 и 

член 62 став 4 од Законот за Локална Самоуправа, („Службен весник на РМ“ бр. 05/2005),  

член 58 од Статутот на Општина Центар Жупа, (Службен гласник на Општина Центар 

Жупа“ бр. 03/2007 година), на ден 18.11.2019 год.  го донесе следниот:    

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

За објавување на  правилникот за користење на средства за репрезентација во 

Општина Центар Жупа 

 

 

 

      СЕ ОБЈАВУВА  правилникот за користење на средства за репрезентација во Општина 

Центар Жупа што Советот на Општина Центар Жупа го усвои на 11тата  редовна седница 

одржана на ден 14.11.2019 година. 

     

    

 
Општина Центар Жупа 

Градоначалник 

М-р. Аријан Ибраим 

 

 

 

 

 

Бр.No. 08-468/3 

18.11.2019 год.yılı 
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      Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на 

РМ’’ бр.05/2002), член 57 став 1 точка 10 од Статутот на Општина Центар Жупа (службен 

гласник бр. 03/2007) на 11 редовна седница на советот одржана на ден 14.11.2019година. 

Градоначалникот на Oпштина Центар Жупа донесе: 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО ОПШТИНА  

ЦЕНТАР ЖУПА 

 

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

        Со овој Правилник се уредува начинот на користење на средствата за репрезентација, 

овластувањата за користење на средствата за репрезентација, одговорноста за наменско 

користење на средствата, видовите на репрезентација и постапката за користење на 

репрезентацијата во Општина Центар Жупа. 

Член 2 

        Средствата за репрезентација можат да се користат за намените утврдени со овој 

Правилник. 

        Средствата за репрезентација треба да се користат наменски и рационално. 

 

2.ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 

Член 3 

 Средствата за репрезентација се обезбедуваат од Буџетот на Општина Центар 
Жупа. 
 Трошоците за репрезентација се обезбедени од Буџетот во рамките на 
категоријата стоки и услуги (потставка 426210 – Расходи за репрезентација). 
 

Член 4 

 Средствата за репрезентација може да се користат во следните случаи: 
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-При посета на претставници на државните институции во Република Македонија, како и 

претставници на општините во Република Македонија; 

-При посета на  претставници на верски, невладини и спортски организации и здруженија 

на граѓани; 

-При посета на претставници на странски општини, збратимени општини, како и други 

странски институции на локално ниво со кои Општина Центар Жупа започнува, развива и 

одржува соработка; 

-При посета на претставници на странски делегации и уреди на странски земји, 

меѓународни организации и други, претставници на странски амбасади или мисии во 

Република Македонија; 

-При посета на странски експерти ангажирани врз основа на проекти, договори и слично; 

-Одржување на работни состаноци што ги свикува Општина Центар Жупа, а се присутни и 

преставници надвор од општината ( инвеститори, коминтенти на општината, конференции 

за печат, работни состаноци на кои се присутни преставници од други државни органи, 

даватели или корисници на податоци, работа на проекти и слично); 

-При работна посета во странски држави за кои што е издаден патен налог; 

-При организирана посета на Единици на локална самоуправа, како и при посета на 

одредени културни манифестации надвор од Центар Жупа за средби со коминтенти, 

инвеститори, бизнисмени и други; 

-Други случаи за потребите на Општина Центар Жупа (по повод јубилеи, годишнини, 

празници и друго); 

-Работни средби за јакнење на капацитетите на членовите на Совет на Општина Центар 

Жупа. 

3.ВИДОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 

Член 5 

        Средствата за репрезентација можат да се користат за: 

-Послужување безалкохолни пијалоци; 

-Послужување алкохолни пијалоци; 

-Службен ручек, вечера, закуска и слично; 

-Подароци за посебни прилики, како сувенири, марами, вратоврски, нотеси, 

канцелариски прибор (пенкала), календари и друг репрезентативен материјал. 

        Средствата за репрезентацијата можат да се користат 7 дена во неделата. 
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4.ОВЛАСТУВАЊЕ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ 

Член 6 

        Право на користење на средства за репрезентација во согласност со овој Правилник 

имаат: 

• Градоначалникот на општина Центар Жупа до 200.000 денари годишно; 

• Членовите на Советот на Општина Центар Жупа со вкупен износ од 150.000 денари 

годишно; и  

• Раководители на одделение во Општина Центар Жупа со вкупен износ 200.000 

денари годишно. 

Член 7 

        За користење на средства за репрезентација од член 5 од страна на лицата наведени 

во член 6, точка 1. 2 и 3 од овој Правилник, согласност дава градоначалникот на општина 

Центар Жупа  или  лицето кое тој ќе го овласти. 

Член 8 

        Корисниците на средства должни се да постапуваат одговорно и економично при 

користење на средствата за репрезентација и да водат сметка истите да бидат во што е 

можно помал износ. 

        Направените трошоци за репрезентација корисниците се должни да ги потврдат со 

парафирана фактура, фискална сметка и сметкопотврда, како и да достават Известување 

за реализирани трошоци за репрезентација на пропишан образец со податоци за 

настанот-поводот, рангот, бројот на гостите. Образецот на Известувањето за реализирани 

трошоци за репрезентација е составен дел на овој Правилник. 

 

        Примерок од Образецот за реализирање на средства за репрезентација 

задолжително се доставува до Архивата и одделение за финансии и буџет. 

        Образецот за реализирање на средствата за репрезентација е составен дел на овој 

Правилник. 

 

Член 9 

        Во случај на користење на средствата за репрезентација спротивно на намената како 

и одредбите на овој правилник, корисниците и лицата овластени од нив должни се лично 
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да ги надоместат истите, за што соодветно решение донесува Градоначалникот на 

Општина Центар Жупа. Корисниците што ќе направат трошоци за репрезентација над 

определениот износ од овој правилник, должни се лично да ја надоместат разликата од 

утврденото ограничување и вкупниот износ на сметката. 

 

Член 10 

        Одделението за финансии и буџет води сметка дали трошењето на средствата е во 

рамките на обезбедените средства со Буџетот и доколку се јават поголеми трошоци од 

планираните, писмено го известува Градоначалникот и лицето овластено од 

Градоначалникот. 

Член 11 

        Во случај на користење на репрезентација надвор од одредбите и случаите од овој 

Правилник, лицето кое ја направило нарачката должно е да ги надомести трошоците на 

сопствена сметка. 

5.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 12 

        Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

,,Службен Гласник’’ на Општина Центар Жупа. 

 

 

 

      Општина Центар Жупа 

      Градоначалник 

      М-р Аријан Ибраим 
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ОБРАЗЕЦ ЗА  

РЕАЛИЗИРАНИ СРЕДСТВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 

 

Јас_______________________________________________ вработен/а на работено место 

______________________________________________________________________________

во одделение за _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________во Општина Центар Жупа  

ИЗВЕСТУВАМ дека на ден ____________________ година искористив средства за 

репрезентација во вкупен износ од ____________________денари (со зборови) 

______________________________________________________________________________ 

(да се наведи видот на службена работа) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Во прилог доставувам парафирана фактура/фискална сметка/сметкопотврда со што 

ги потврдува трошоците за реализирани средства за репрезентација. 

 

Име и презиме 

________________________ 

Потпис 

_______________________ 

 

Име и презиме на градоначалникот или  овластено лице од 

градоначалникот на Општина Центар Жупа 

______________________________________ 

Потпис 

______________________________________ 

 

Бр.No. 14 – 453/6 

14.11.2019 год.yılı 
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      Градоначалникот на Општина Центар Жупа врз основа на член 50 став 1 точка 3 и 

член 62 став 4 од Законот за Локална Самоуправа, („Службен весник на РМ“ бр. 05/2005),  

член 58 од Статутот на Општина Центар Жупа, (Службен гласник на Општина Центар 

Жупа“ бр. 03/2007 година), на ден 18.11.2019 год.  го донесе следниот:    

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

За објавување на  правилникот за начинот и условите за користење на службенитњ 

возила сопственост на Општина Центар Жупа и полнење на гориво за потребите на 

Општина Центар Жупа 

 

 

 

      СЕ ОБЈАВУВА  правилникот за начинот и условите за користење на службенитњ 

возила сопственост на Општина Центар Жупа и полнење на гориво за потребите на 

Општина Центар Жупа што Советот на Општина Центар Жупа го усвои на 11тата  

редовна седница одржана на ден 14.11.2019 година. 

     

    

 
Општина Центар Жупа 

Градоначалник 

М-р. Аријан Ибраим 

 

 

 

Бр.No. 08-468/4 

18.11.2019 год.yılı 
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      Врз основа на членот 36, став 1, точка 10 од Законот за локална самоуправа 

(“Сл.Весник на Р.М бр. 5/02”), Советот на Општина Центар Жупа на седница одржана на 

14.11.2019 година, донесе: 

 

ПРАВИЛНИК 

за начинот и условите за користење на службените возила, сопственост на Општина 

Центар Жупа и полнење на гориво за потребите на Општина Центар Жупа 

 

Член 1  

      Со овој Правилник се уредува: 

- Начинот и условите за користење на службените возила, сопственост на Општина 

Центар Жупа; 

- Начинот на кој може да се полни гориво во возилата, сопственост на Општина 

Центар Жупа; 

- Кои административни службеници и други овластени лица можат да полнат гориво 

во возилата сопственост на Општина Центар Жупа. 

 

                                                           Член 2 

      Службените возила, сопственост на Центар Жупа можат да се користат само за 

службени потреби на општината. 

      За секое користење на службено моторно возило се издава во писмена форма патен 

налог за користење службено моторно возило. 

 

Член 3 

      Налогот за користење на службеното моторно возило ги содржи следните податоци: 

- Вид на возилото и регистарски број 

- Име на лицето кое го користи возилото 

- Релација на патувањето 

- Цел на превозот 

- Време на тргнување и време на враќање 

- Почетна и крајна километража 

 

Член 4 

      Плаќањето на гориво за потребите на Општина Центар Жупа ќе се врши со фактури. 
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Член 5 

      Во возилата сопственост на Општина Центар Жупа можат да полнат гориво следните 

лица: 

- Градоначалникот на Општина Центар Жупа; 

- Секретарот на Општина Центар Жупа; 

- Овластени раководни административни службеници; 

- Советот на општина Центар Жупа  

- Вработени лица во Општина Центар Жупа, со посебно овластување од 

Градоначалникот, односно Секретарот на Општина Центар Жупа. 

 

Член 6 

       Набавката на гориво за потребите на Општина Центар Жупа се врши на бензиска/и 

станица/и на економскиот оператор, избран во постапка за јавна набавка. 

 

Член 7 

       Лицето кое полни гориво се раздолжува со документ за наполнето гориво 

(испратница) во Одделението за финансиски прашања.  

 

Член 8 

 Администрацијата на Општина Центар Жупа води евиденција за службените 

возила на Општина Центар Жупа. 

 

Член 9 

 Правилникот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 

Гласник на Општина Центар Жупа. 

 

 

 

 

 

Совет на општина Центар Жупа 
         Претседател  

                                                                                                                   М-р Фехми Скендер  
 

Бр.No. 14 – 453/7 

14.11.2019 год.yılı 
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      Градоначалникот на Општина Центар Жупа врз основа на член 50 став 1 точка 3 и 

член 62 став 4 од Законот за Локална Самоуправа, („Службен весник на РМ“ бр. 05/2005),  

член 58 од Статутот на Општина Центар Жупа, (Службен гласник на Општина Центар 

Жупа“ бр. 03/2007 година), на ден 18.11.2019 год.  го донесе следниот:    

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

За објавување на  одлуката за усвојување на урбана ревизија 

 

 

 

      СЕ ОБЈАВУВА  одлуката за  усвојување на урбана ревизија што Советот на Општина 

Центар Жупа ја усвои на 11тата  редовна седница одржана на ден 14.11.2019 година. 

     

    

 
Општина Центар Жупа 

Градоначалник 

М-р. Аријан Ибраим 

 

 

 

 

 

Бр.No. 08-468/5 

18.11.2019 год.yılı 
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      Врз на член 36, став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа, (Сл. Весник на РМ 
бр. 05/02), член 29 став 1 точка 44 од Статутот на општина Центар Жупа (Сл. Гласник на 
општина Центар Жупа бр. 03/07), Советот на општина Центар Жупа на 11 –та    седница 
одржана на ден 14.11.2019 година донесе:  

 
 

 Одлука 
За усвојување на Урбана ревизија за општина Центар Жупа 

 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се усвојува урбаната ревизија на општина Центар Жупа, изработена 
за потребите на општината и Вториот проект за подобрување на општинските услуги 
МСИП 2. 
  
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила 8 (осмиот ) ден од денот на донесување, а ќе биде 
објавена во Службен Гласник на општината. 
 
       

          
 
 

 Совет на општина Центар Жупа 
         Претседател  

                                                                                                                   М-р Фехми Скендер  
 

 

 

 

 

Бр.No. 14 – 453/8 

14.11.2019 год.yılı 
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      Градоначалникот на Општина Центар Жупа врз основа на член 50 став 1 точка 3 и 

член 62 став 4 од Законот за Локална Самоуправа, („Службен весник на РМ“ бр. 05/2005),  

член 58 од Статутот на Општина Центар Жупа, (Службен гласник на Општина Центар 

Жупа“ бр. 03/2007 година), на ден 18.11.2019 год.  го донесе следниот:    

 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

За објавување на  одлуката за реализација на проект на општина Центар Жупа во 

рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (МСИП 2) 
 

  

 

 

 

 

      СЕ ОБЈАВУВА  одлуката за  реализација на проект на општина Центар Жупа во рамки 

на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (МСИП 2) 
што Советот на Општина Центар Жупа ја усвои на 11тата  редовна седница одржана на 

ден 14.11.2019 година. 

     

    

 
Општина Центар Жупа 

Градоначалник 

М-р. Аријан Ибраим 

 

 

 

Бр.No. 08-468/6 

18.11.2019 год.yılı 
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      Врз на член 36, став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа, (Сл. Весник на РМ 
бр. 05/02), член 29 став 1 точка 44 од Статутот на општина Центар Жупа (Сл. Гласник на 
општина Центар Жупа бр. 03/07), Советот на општина Центар Жупа на 11-та  седница 
одржана на ден 14.11.2019 година донесе:  

 
 ОДЛУКА 

За реализација на проект на општина Центар Жупа во рамки на Вториот проект за 
подобрување на општинските услуги (МСИП 2) 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се утврдува реализација на проект на општина Центар Жупа, 
согласно Договор за под – заем бр.1 во рамки Вториот проект за подобрување на 
општинските услуги МСИП 2 потпишан помеѓу општина Центар Жупа и Министерството за 
финансии за имплементација на под – проектот „Изградба на локален пат од н.м Елевци 
до н.м Долгаш. Грант средства за сиромашни области/социјална вклученост, во висина од 
27% од износот на основниот договор за изградба на локалниот пат односно 5.211.000,00 
денари, а со цел финансирање на капитален инвестициски проект: 

1. Изградба и реконструкција на локален пат од н.м Центар Жупа до н.м 
Бајрамовци, општина Центар Жупа. 

 
Член 3 

 Согласно предмер пресметката, проценета вредност на проектот е 00.000.000,00 
денари.  
  Доколку се појави потреба од дополнителни финансиски средства за реализација 
на проектот, општината се обврзува средствата да ги обезбеди од сопствениот буџет со 
кофинансирање за целосно затворање на финасиската конструкција на проектот. 

 

Член 4 
 Оваа одлука влегува во сила 8 (осмиот ) ден од денот на донесување, а ќе биде 
објавена во Службен Гласник на општината 
 
       

          
 Совет на општина Центар Жупа 

         Претседател 
                                                                                                                 М-р Фехми Скендер 

 
Бр.No. 14 – 453/9 

14.11.2019 год.yılı 
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      Градоначалникот на Општина Центар Жупа врз основа на член 50 став 1 точка 3 и 

член 62 став 4 од Законот за Локална Самоуправа, („Службен весник на РМ“ бр. 05/2005),  

член 58 од Статутот на Општина Центар Жупа, (Службен гласник на Општина Центар 

Жупа“ бр. 03/2007 година), на ден 18.11.2019 год.  го донесе следниот:    

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

За објавување на  одлуката за доделување на еднократна парична помош за лицето 

Скендер Скендеровски 

 

 

 

      СЕ ОБЈАВУВА  одлуката за доделување на еднократна парична помош за лицето 

Скендер Скендеровски што Советот на Општина Центар Жупа ја усвои на 11тата  редовна 

седница одржана на ден 14.11.2019 година. 

     

    

 
Општина Центар Жупа 

Градоначалник 

М-р. Аријан Ибраим 

 

 

 

 

 

 

Бр.No. 08-468/7 

18.11.2019 год.yılı 
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Советот на Општина Центар Жупа врз основа на член 36 став (1) точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Сл, весник на РМ,, бр 05/2002 година,), и  член 29 став 

(11) од Статутот на Општина Центар Жупа  ,,Сл, гласник на Општина Центар Жупа,, бр, 

03/2007 година, на  11 –та седницата одржана на ден 14.11.2019 година ја донесе следната: 

 

 

ОДЛУКА 

За доделување на еднократна парична помош 

 

Член 1                                                      

    Со оваа одлука од Буџетот на Општина Центар Жупа се доделуваат еднократна парична 

помош во висина 15.000,00 (петнаесетилјади денари), во корист на лицето Скендер 

Скендеровски  од село Житинени , општина Центар Жупа 

 

 

Член 2 

 Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Центар Жупа за 

2019 година . 

Средствата да се исплатат на следната сметка: 200001360021375 отворена на име на 

подносителот на барањето  

 

 

Член 3  

    Одлуката влегува во сила 8-дена, од денот на објавувањето во ,,Сл, Гласник на Општина 

Центар Жупа.  

 
 

 

 

Општина Центар Жупа 
Совет на Општина ЦентарЖупа 

Претседател 
М-р Фехми Скендер  

 

 

Бр.No. 14 – 453/10 

14.11.2019 год.yılı 
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      Градоначалникот на Општина Центар Жупа врз основа на член 50 став 1 точка 3 и 

член 62 став 4 од Законот за Локална Самоуправа, („Службен весник на РМ“ бр. 05/2005),  

член 58 од Статутот на Општина Центар Жупа, (Службен гласник на Општина Центар 

Жупа“ бр. 03/2007 година), на ден 18.11.2019 год.  го донесе следниот:    

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

За објавување на  одлуката за доделување на еднократна парична помош за лицето 

Лири Мимидиновски 

 

 

 

      СЕ ОБЈАВУВА  одлуката за доделување на еднократна парична помош за лицето Лири 

Мимидиновски што Советот на Општина Центар Жупа ја усвои на 11тата  редовна 

седница одржана на ден 14.11.2019 година. 

     

    

 
Општина Центар Жупа 

Градоначалник 

М-р. Аријан Ибраим 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр.No. 08-468/8 

18.11.2019 год.yılı 
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Советот на Општина Центар Жупа врз основа на член 36 став (1) точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Сл, весник на РМ,, бр 05/2002 година,), и  член 29 став 

(11) од Статутот на Општина Центар Жупа  ,,Сл, гласник на Општина Центар Жупа,, бр, 

03/2007 година, на  11 –та седницата одржана на ден 14.11.2019 година ја донесе следната: 

 

 

ОДЛУКА 

За доделување на еднократна парична помош 

 

Член 1                                                      

    Со оваа одлука од Буџетот на Општина Центар Жупа се доделуваат еднократна парична 

помош во висина 15.000,00 (петнаесетилјади денари), во корист на лицето Лири 

Мимидиновски од село Мал Папрдник, општина Центар Жупа 

 

 

Член 2 

 Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Центар Жупа за 

2019 година . 

Средствата да се исплатат на следната сметка: 200001360180940 отворена на име на 

подносителот на барањето  

 

 

Член 3  

    Одлуката влегува во сила 8-дена, од денот на објавувањето во ,,Сл, Гласник на Општина 

Центар Жупа.  

 
 

 

Општина Центар Жупа 
Совет на Општина ЦентарЖупа 

Претседател 
М-р Фехми Скендер  

 

 

 

 

 

Бр.No. 14 – 453/11 

14.11.2019 год.yılı 
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      Градоначалникот на Општина Центар Жупа врз основа на член 50 став 1 точка 3 и 

член 62 став 4 од Законот за Локална Самоуправа, („Службен весник на РМ“ бр. 05/2005),  

член 58 од Статутот на Општина Центар Жупа, (Службен гласник на Општина Центар 

Жупа“ бр. 03/2007 година), на ден 18.11.2019 год.  го донесе следниот:    

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

За објавување на  одлуката за  

 согласност за подготовка на техничка документација Урбанистички план за пашини 

кории  за проект,,  Развој на рурална развојна зона ,, 

 

 

 

 

 

       СЕ ОБЈАВУВА  одлуката за  согласност за подготовка на техничка документација 

Урбанистички план за пашини кории  за проект,,  Развој на рурална развојна зона ,, што 

Советот на Општина Центар Жупа ја усвои на 11тата  редовна седница одржана на ден 

14.11.2019 година. 

     

    

 
Општина Центар Жупа 

Градоначалник 

М-р. Аријан Ибраим 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр.No. 08-468/9 
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Советот на Општина Центар Жупа врз основа на  член 22 став 1 точка 1 , член 36 

став 1 точка 15  од Законот за локалната самоуправа ,,Сл, Весник на РМ,, бр 05/2002 

година,член 29 став 44 од Статутот на Општина Центар Жупа  ,,Сл, гласник на Општина 

Центар Жупа,, бр, 03/2007 година, на 11 редовна седницата одржана на ден 14.11.2019  ја 

донесе следната: 

 

 Одлука 

за согласност за подготовка на техничка документација Урбанистички план за 

пашини кории  за проект,,  Развој на рурална развојна зона ,, 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се дава согласност за подготовка на техничка документација 

Урбанистички план за пашини кории  за проект,, Развој на рурална развојна зона ,,  .  

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на објавување во Сл. Гласник на 

општината. 

 

 

Општина Центар Жупа 
Совет на Општина ЦентарЖупа 

Претседател 
М-р Фехми Скендер  

 

 

 

 

 

Бр.No. 14 – 453/12 

14.11.2019 год.yılı 
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      Градоначалникот на Општина Центар Жупа врз основа на член 50 став 1 точка 3 и 

член 62 став 4 од Законот за Локална Самоуправа, („Службен весник на РМ“ бр. 05/2005),  

член 58 од Статутот на Општина Центар Жупа, (Службен гласник на Општина Центар 

Жупа“ бр. 03/2007 година), на ден 18.11.2019 год.  го донесе следниот:    

 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување на  одлуката за утврдување мерила и критериуми за распределба на 

средставта од блок дотации на основните и средните училишта за 2020 година 

 

 
 

 

 

 

      СЕ ОБЈАВУВА  одлуката за утврдување мерила и критериуми за распределба 

на средставта од блок дотации на основните и средните училишта за 2020 година,  што 

Советот на Општина Центар Жупа ја усвои на 11тата  редовна седница одржана на ден 

14.11.2019 година. 
     

    

 
Општина Центар Жупа 

Градоначалник 

М-р. Аријан Ибраим 

 

 

 

 

 

Бр.No. 08-468/10 

18.11.2019 год.yılı 
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Врз основа на член 157 од Законот за Основно образование ("Сл.в.на РСМ" , 
бр.161/19), член 101 од Законот за Средно образование  ("Сл.в. на РСМ", бр 29/02, 40/03, 
67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 81/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 13/12, 
100/12, 24/13 , 41/14 , 116/14 и 135/14)  член 22 став 8 и член  62 став 1 од  Законот за 
локалната самоуправа (,,Сл,в.на РСМ,, бр, 05/02 година)  и член 29 точка 11 од Статутот на 
Општина Центар Жупа. (,,Сл,Гласник на општина Центар Жупа бр, 03/07). Советот на 
Општина Центар Жупа на 11 редовна седницата   одржана   на ден        14.11.2019 година  
донесе: 

 
 

ОДЛУКА 
за утврдување мерила и критериуми за распределба на средставта од блок дотации на 

основните и средните училишта за 2020 година 
 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат мерилата и критериумите за распределбата на 
средствата од блок дотации на општиниските основни и средно училиште во општина 
Центар Жупа 

 
Член 2 

Плати и придонеси да се распределат по основ на согласностите добиени од 
Министерство за образование и наука  
 

 
Член 3 

Распределбата на материјалните трошоци за основните училишта да се врши 
процентуално и тоа:  

- 60 % по онов на број на ученици 
- 20 % по основ на број на паралелки   
- 20 %  по корисна површина на основните училиштата 

 
 

Член 4 
Средствата за превоз на учениците кај основните училишта да се обезбеди пред да 

се врши процентуална распределба утврдена во член 3 на ова одлука 
 

 
Член 5  

 За средното училиште материјалните средства се пренасочуваат целосно како што 
се предвидени со  блок дотациите од Министерство за Образование и Наука на Република 
Северна Македонија.  
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Член 6  
 Ова Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен Гласник на 
општината 
 

 
Општина Центар Жупа 

Совет на Општина Центар Жупа 
Претседател 

 М- р Фехми  Скендер 
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Формула за распределување на средствата добиени од блок дотации за тековно 

обезбедување на реализација на воспитно образовната дејност во основното 

образование во Општина Центар Жупа во 2020 година. 

 

   Главни показатели: 

 

A.Број на ученици 60%:М.К.Ататурк-276,Н.Зекерија-254 или вкупно 530 ученици, 

Б.Број на паралелки 20% :М.К.Ататурк-29,Н.Зекерија-20 или вкупно 49 паралелки 

В.Kорисна површина на училиштето:20%:М.К.Ататурк-2518 м2,Н.Зекерија-2346 м2 или 

вкупно 4864 м2 

 

А  

ОУ,,М.К.Ататурк,,(276/530)*60%=31,00...................................................A1=31.00% 

ООУ,,Н.Зекерија,, (254/530)*60%=29.00...................................................А2=29.00% 

 

Б 

ОУ,,М.К.Ататурк,,(29/49)*20%=11,80........................................................Б1=11,80% 

ООУ,,Н.Зекерија,, (20/49)*20%=08,20........................................................Б2=08,20% 

 

В 

ОУ,,М.К.Ататурк,,(2518/4864)*20%=10.35................................................В1=10,35% 

ООУ,,Н.Зекерија,, (2346/4864)*20%=09,67................................................В2= 09,67% 

 

 

ОУ,,М.К.Ататурк,, (А1+Б1+В1=53,15)….................................................53% 

ООУ,,Н.Зекерија,,  (А2+Б2+В2=46,87).....................................................47% 

 

                                                                                       

                                                                         

 

 31.10.2019 год.                                                                            Изготвил                                                                                                                          

 Центар Жупа                                                         Виш соработник за образование                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                   Мунир Бастри                                                       
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