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Градоначалникот на Општина Центар Жупа врз основа на член 50 став 1 и член 62 став 4 од
Законот за Локална Самоуправа, („Службен весник на РМ“ бр. 05/2005),  член 59 од Статутот на
Општина Центар Жупа, (Службен гласник на Општина Центар Жупа“ бр. 16/2020 година), на ден 10.07
.2020 год.  го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
За објавување на одлуката за проширување на средствата на Буџетот на Општина Центар

Жупа за 2020 година

СЕ ОБЈАВУВА одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Центар Жупа за
2020 година , што Советот на општина Центар Жупа ја усвои на 15-та редовна седница одржана на ден
09.07.2020 година

Бр. - No.08-267/1
10.07.2020 год.yılı

Vrz osnova na член 36 став 1 точка 2 од Законот на локална самоуправа, Сл.Весник на РМ бр.5/2002, а во врска со член 34 од
Законот за Буџетите Сл.Весник на РМ бр. 64/05, 4/08,103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16 и член 29 став 1 точка 4 од
Статутот на Општина Центар Жупа Сл. гласник на Општина Центар Жупа бр.16/2019, Советот на Општина Центар Жупа на 15-та

седница одржана а на 09.07.2020 гопдина донесе:

O D L U K A
Za pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina CENTAR @UPA

Za 2020 godina

^len 1
So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tin CENTAR @UPA
za 2020 godina, na sledniot na~in :

Potprograma
Potstavka SAMOFINAN. DOTACII DONACII KREDITI

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potastavki :

742111 Prihodi od obedinetite nacii 0 0 72.000 0

0 0 72.000 0

i se raspreduvaat na slednite rashodni potastavki :
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA

425990 Drugi dogovorni uslugi 0 0 72.000 0

0 0 72.000 0



Br. 14-263/4

Градоначалникот на Општина Центар Жупа врз основа на член 50 став 1 и член 62 став 4 од Законот за
Локална Самоуправа, („Службен весник на РМ“ бр. 05/2005),  член 59 од Статутот на Општина Центар
Жупа, (Службен гласник на Општина Центар Жупа“ бр. 16/2020 година), на ден 10.07 .2020 год.  го
донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
За подршка на иницијатива за изработка на локална урбанистичка планска документација

(ЛУПД)

СЕ ОБЈАВУВА одлука за подршка на иницијативата за изработка на локална урбанистичка
планска документација (ЛУПД) , што Советот на општина Центар Жупа ја усвои на 15-та редовна
седница одржана на ден 09.07.2020 година

Бр. - No.08-267/1
10.07.2020 год.yılı

Врз основа на член 22 став 1 точка 1, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
,,Сл, весник на РМ,, бр, 05/2002 година, член 46 став 8 од Законот за Просторно и урбанистичко
планирање „Сл. Весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18, 168/18), и член 29
став 44 од Статутот на општина Центар Жупа (Сл. Гласник на општина Центар Жупа, бр. 16/2020)
Советот на Општина Центар Жупа на 15 – та седницата одржана на ден 09.07.2020 година ја донесе
следната :

О Д Л У К А
За подршка на иницијатива за изработка на локална урбанистичка планска документација

(ЛУПД)

Член 1
Со оваа одлука се дава подршка на иницијативата на лицето Буџаку Музафер с.Баланци од Центар

Жупа за изработка на локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) на КП.бр. 268,имотен лист
бр.112 , КО Баланци за викано место Буџакови кории,сопственост на Буџаку Музафер со намена  А4
времено сместување - викенд населба.

Член 2
Одлуката влегува во сила 8-дена, од денот на објавувањето во ,,Сл, Гласник на Општина Центар

Жупа.
Бр. - No. 14-263/5



09.07.2020 год./ yılı





ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZ JUPA BELEDİYESİ
Бр. - No.08-267/1
10.07.2020 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина Центар Жупа врз основа на член 50 став 1 и член 62
став 4 од Законот за Локална Самоуправа, („Службен весник на РМ“ бр. 05/2005),  член 59
од Статутот на Општина Центар Жупа, (Службен гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 10.07 .2020 год.  го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
За објавување на одлуката за проширување на средствата на Буџетот на

Општина Центар Жупа за 2020 година

СЕ ОБЈАВУВА одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина
Центар Жупа за 2020 година , што Советот на општина Центар Жупа ја усвои на 15-та
редовна седница одржана на ден 09.07.2020 година

Општина Центар Жупа
Градоначалник

М-р Аријан Ибраим



Vrz osnova na член 36 став 1 точка 2 од Законот на локална самоуправа, Сл.Весник на РМ бр.5/2002, а во врска со член 34 од
Законот за Буџетите Сл.Весник на РМ бр. 64/05, 4/08,103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16 и член 29 став 1 точка 4 од
Статутот на Општина Центар Жупа Сл. гласник на Општина Центар Жупа бр.16/2019, Советот на Општина Центар Жупа на 15-та

седница одржана а на 09.07.2020 гопдина донесе:

O D L U K A
Za pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina CENTAR @UPA

Za 2020 godina

^len 1
So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tin CENTAR @UPA
za 2020 godina, na sledniot na~in :

Potprograma
Potstavka SAMOFINAN. DOTACII DONACII KREDITI

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potastavki :

742111 Prihodi od obedinetite nacii 0 0 72.000 0

0 0 72.000 0

i se raspreduvaat na slednite rashodni potastavki :
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA

425990 Drugi dogovorni uslugi 0 0 72.000 0

0 0 72.000 0

Br. 14-263/1 Pretsedatel na Sovetot na
Op{tinata

FEHMI SKENDER



ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZ JUPA BELEDİYESİ
Бр. - No.08-267/2
10.07.2020 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина Центар Жупа врз основа на член 50 став 1 и член 62
став 4 од Законот за Локална Самоуправа, („Службен весник на РМ“ бр. 05/2005),  член 59
од Статутот на Општина Центар Жупа, (Службен гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 10.07 .2020 год.  го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
За подршка на иницијатива за изработка на локална урбанистичка планска

документација (ЛУПД)

СЕ ОБЈАВУВА одлука за подршка на иницијативата за изработка на локална
урбанистичка планска документација (ЛУПД) , што Советот на општина Центар Жупа ја
усвои на 15-та редовна седница одржана на ден 09.07.2020 година

Општина Центар Жупа
Градоначалник

М-р Аријан Ибраим



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZ JUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 14-263/5
09.07.2020 год./ yılı

Врз основа на член 22 став 1 точка 1, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа ,,Сл, весник на РМ,, бр, 05/2002 година, член 46 став 8 од Законот за
Просторно и урбанистичко планирање „Сл. Весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,
163/16, 90/17, 64/18, 168/18), и член 29 став 44 од Статутот на општина Центар Жупа (Сл.
Гласник на општина Центар Жупа, бр. 16/2020) Советот на Општина Центар Жупа на 15 –
та седницата одржана на ден 09.07.2020 година ја донесе следната :

О Д Л У К А
За подршка на иницијатива за изработка на локална урбанистичка планска

документација (ЛУПД)

Член 1
Со оваа одлука се дава подршка на иницијативата на лицето Буџаку Музафер

с.Баланци од Центар Жупа за изработка на локална урбанистичка планска документација
(ЛУПД) на КП.бр. 268,имотен лист бр.112 , КО Баланци за викано место Буџакови
кории,сопственост на Буџаку Музафер со намена А4 времено сместување - викенд
населба.

Член 2
Одлуката влегува во сила 8-дена, од денот на објавувањето во ,,Сл, Гласник на

Општина Центар Жупа.

Општина Центар Жупа
Совет на Општина Центар Жупа

Претседател
М-р Фехми Скендер



ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZ JUPA BELEDİYESİ
Бр. - No.08-267/3
10.07.2020 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина Центар Жупа врз основа на член 50 став 1 и член 62
став 4 од Законот за Локална Самоуправа, („Службен весник на РМ“ бр. 05/2005),  член 59
од Статутот на Општина Центар Жупа, (Службен гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 10.07 .2020 год.  го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
За објавување на одлуката за согласност на Годишен план за вработување за 2021

година на Општина Центар Жупа

СЕ ОБЈАВУВА, одлуката за согласност на Годишен план за вработување за 2021
година на Општина Центар Жупа што Советот на општина Центар Жупа ја усвои на 15-та
редовна седница одржана на ден 09.07.2020 година

Општина Центар Жупа
Градоначалник

М-р Аријан Ибраим



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА– MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр.-No.14-263/6
09.07.2020 год.yılı

Врз основа на член 20 – б став (1) точка (3), а во врска со член 20 – а став (1) од
Законот за вработените во јавен сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14,
24/16) и член 29 став (1) точка 44 од Статутот на Општина Центар Жупа („Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.16/20). Советот на Општина Центар Жупа на 15 –
редовна седница одржана на 09.07.2020 година, ја донесе следнава:

Одлука за давање Согласност
На Годишниот план за вработување за 2017 година

Член 1

Со ова одлука се дава Согласност на Годишниот план за вработување за 2018
година, во општина Центар Жупа со архивски бр. 04 -240/1 од 09.06.2020 година.

Член 2

Годишниот план за вработувања за 2021 година, е изработен согласно
Методологијата за планирање на вработувањата во јавниот сектор, согласно со
начелото за соодветна и правична застапеност, како и формата, содржината и
образецот на годишниот план за вработување и извештајот за реализација на
годишниот план за вработување.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на објавување во Службен гласник
на општината.

Совет на Општина Центар Жупа
Претседател

Фехми Скендер



1

Прилог 1 – Образец на годишен план за вработување

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

БР. И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ.:
04 – 240/1 од 09.06.2020 година

ИНСТИТУЦИЈА: ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

ЗА ГОДИНА: 2021

ЕМБС НА ИНСТИТУЦИЈАТА: 5997062

ЕДБ НА ИНСТИТУЦИЈАТА: 4008004103659

ДАТУМ НА ПОДГОТОВКА: 08.06.2020 година

Име и презиме Потпис

Подготвил:
(го потпишува на датумот на подготовка) Сенада Ракиповска ____________________

Одобрил:
(го потпишува на датумот на подготовка) М-р. Аријан Ибраим ____________________
РАКОВОДНО ЛИЦЕ НА ИНСТИТУЦИЈАТА:

(го потпишува на датумот на подготовка и на
датумот на донесување) М-р. Аријан Ибраим _____________________       ___________________



2

ДЕЛ 1. СОСТОЈБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

Табела 1. Планирана бројна состојба на крајот на тековната година

Опис

ВК
УП

НО

М
ак

ед
он

ци

Ал
ба

нц
и

Ту
рц

и

Ср
би

Вл
ас

и

Ро
м

и

Бо
ш

њ
ац

и

Д
ру

ги

а Моментално вработени во институцијата
(на датумот на пополнување на годишниот план)

22 3 1 18 / / / / /

б
Планирани пензионирања и најавени заминувања

во тековната година
(заклучно со 31 декември тековната година)

/ / / / / / / /

в
Планирани нови вработувања

во тековната година
(заклучно со 31 декември тековната година)

/ / / / / / / /

г
Планирана бројна состојба

на 31 декември тековната година
(г = а - б + в)

22 3 1 18 / / / / /



3

ДЕЛ 2. ПЛАНИРАНИ ДВИЖЕЊА НА КАДАРОТ ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА

Табела 2. Планирано пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување во следната година
Дали планирате пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување на вработените во
рамките на институцијата, заклучно со  31 декември следната година? (заокружете)

ДА НЕ

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги пополните преку унапредување
и/или распоредување во рамките на институцијата: (наведете број)
Наведете ги работните места кои планирате да ги пополните преку интерен оглас и/или решение за распоредување:
(внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици...)

р.
бр

на работно
место (шифра

и назив)

во орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

кратко образложение

1 / / / / /

2 / / / / /

3 / / / / /

4 / / / / /

5
/ / / / /

6
/ / / / /

7
/ / / / /

8
/ / / / /

9
/ / / / /

10
/ / / / /



4

Табела 3. Планирано испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа во следната година
Дали планирате испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа, заклучно со 31 декември
следната година? (заокружете)

ДА НЕ

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги испразните преку објавување на
трансфер листа за преземање во други институции: (наведете број)
Наведете ги работните места кои планирате да ги испразните преку објавување на трансфер листа и одберете една од наведените причини:
(внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици...)

р.
бр

работно
место (шифра

и назив)

од орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

во
рамки
на орг.
един.

причина 1:
намалување на
надлежности

на
институцијата

причина 2:
намалување
на обемот на

работа

причина 3:
поедноставув

ање на
постапки

причина 4:
работното
место се
укинува

(наведете
датум)

причина 5:
друго

(наведете ја
причината)

1 / / / / / / / / /

2 / / / / / / / / /

3 / / / / / / / / /

4 / / / / / / / / /

5
/ / / / / / / / /

6
/ / / / / / / / /

7
/ / / / / / / / /

8
/ / / / / / / / /

9
/ / / / / / / / /

10
/ / / / / / / / /
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Табела 4. Планирано испразнување на работни места преку пензионирања и најавени заминувања во следната година
Дали се планирани пензионирања и/или најавени заминувања на вработени од вашата институција заклучно со 31
декември следната година? (заокружете)

ДА НЕ

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на вработени кои ќе се пензионираат или ќе заминат: (наведете број)

Наведете ги работните места кои ќе се испразнат, одберете една од наведените причини:
(внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици...)

р.
бр

работно место
(шифра и назив)

во орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

во
рамки
на орг.
един.

причина 1:
пензионирање

(наведете датум на
престанок на работниот

однос)

причина 2: најавено
заминување

(наведете датум на
престанок на работниот

однос)

причина 3: друго
(наведете ја причината и

датум на престанок на
работниот однос)

1 / / / / / / /

2 / / / / / / /

3 / / / / / / /

4 / / / / / / /

5
/ / / / / / /

6
/ / / / / / /

7
/ / / / / / /

8
/ / / / / / /

9
/ / / / / / /

10
/ / / / / / /
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Табела 5. Планирани пензионирања по припадност на заедница

Опис

ВК
УП

НО

М
ак

ед
он

ци

Ал
ба

нц
и

Ту
рц

и

Ср
би

Вл
ас

и

Ро
м

и

Бо
ш

њ
ац

и

Д
ру

ги

а Планирани пензионирања во следната година
(заклучно со 31 декември следната година)

/ / / / / / / / /
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ДЕЛ 3. ПЛАНИРАНИ НОВИ ВРАБОТУВАЊА ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА

Табела 6. Планирано пополнување на работни места преку нови вработувања во следната година
Дали имате потреба од нови вработувања во вашата институција заклучно со 31 декември следната година? (заокружете) ДА НЕ
Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на нови вработувања за кои имате потреба: (наведете број)

Наведете ги работните места на кои планирате нови вработувања и одберете една од наведените причини
(внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици. Потоа внесете колку месеци во следната година се планира да работи новиот
вработен и колкав буџет е потребен за плата на новиот вработен во следната година)

р.
бр

работно
место

(шифра и
назив)

во орг.
единица

во рамки
на орг.

единица

во
рамки
на орг.
единиц

а

причина 1:
зголемување на
надлежностите

на институцијата
или обемот на
работа на орг.

единица

причина 2:
пензионира

ње или
најавено

заминување

причина 3:
друго

(наведете ја
причината)

Колку месеци
во следната

година се
планира да му

се исплаќа
плата на
новиот

вработен?
(наведете број)

Колкав буџет ќе
биде потребен за
плата на новиот

вработен во
следната
година?

(наведете во
денари)

1 УПР 01 01 В04
000

Одделение
за

управувањ
е со

човечки
ресурси

/ /

Зголемување на
надлежности и

обемот на работа во
организационата

единица

/ / 12 384,970.00 денари

2 УПР 01 01 В04
000

Одделение
за

урбанизам,
градежниш

тво и
заштита на
животната

средина

/ /

Зголемување на
надлежности и

обемот на работа во
организационата

единица

/ / 12 384,970.00 денари

3
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4

5

6

7

6

9

Табела 7. Број на работни места кои се планира да се пополнат преку нови вработувања во следната година

Опис

ВК
УП

НО

а Планирани нови вработувања во следната година
(заклучно со 31 декември следната година)

2

Табела 8. Податоци кои се внесуваат во онлајн калкулаторот “Балансер”, поставен на веб локацијата http://balancеr.mioa.gov.mk
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Опис

ВК
УП

НО

М
ак

ед
он

ци

Ал
ба

нц
и

Ту
рц

и

Ср
би

Вл
ас

и

Ро
м

и

Бо
ш

њ
ац

и

Д
ру

ги

а Стартна позиција
за годината на која се однесува планот

(се внесуваат податоците од Табела 1, ред г,  бројна
состојба на 31 декември во тековната годината)

22 3 1 18 / / / / /

б Пензионирања
во годината на која се однесува планот
(се внесуваат податоците од Табела 5, ред а,

пензионирања заклучно со 31 декември следната година)

/ / / / / / / /

в
Планирани нови вработувања во годината на која се

однесува планот
(се внесува податокот од Табела 7, ред а)

2

Пристапете на онлајн калкулаторот кој се наоѓа на веб локацијата http://balancer.mioa.gov.mk/,
внесете ги податоците од оваа табела и тука приложете го испечатениот документ од калкулаторот
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