
СЛУЖБЕН  ГЛАСНИК  НА MERKEZ  JUPA BELEDİYESİ’NİN

ОПШТИНА  ЦЕНТАР  ЖУПА RESMİ BİLDİRİSİ

„Службен Гласник на “Merkez Jupa Belediyesi’nin
Општина Центар Жупа„           Resmi Bildirisi”
излегува по потреба на Makedonca ve Türkçe olarak
Македонски и Турски јазик      gereğe göre çıkmaktadır

Петок . 17.06.2022
Центар Жупа Merkez Jupa
Број – No. : 03 Год.-Yıl : 2022
Тираж  : 5 примероци              Tiraj : 5 örnek
Бр.03-310/1

Содржина

1. Заклучок за објавување на
одлуката за усвојување на
кварталниот извештај...................

2. Одлука за усвојување на
кварталниот извештај .................

3. Заклучок За објавување на
одлуката за доделување на
субвенција на Јавното комунално
претпријатие ,,КАЛЕ,, Центар
Жупа.......................................

4. Одлука за доделување на
субвенции на Јавното комунално
претпријатии ,,КАЛЕ,,Центар
Жупа.......................................

5. Заклучок за објавување на
одлуката за усвојување на
Годишниот извештај за
реализација на Програмата за
развој на Југозападниот плански
регион за 2021 година..................

6. Одлука за усвојување на
Годишниот извештај за
реализација на Програмата за
развој на Југозападниот плански
регион за 2021 година.................

7. Заклучок за објавување на
одлуката за доделување на
еднокртна парична помош............

8. Одлука за  доделување на
еднократна парична помош..........

9. Заклучок за објавување на
одлуката за определување на
времена локација за депонирање
на смет.........................................

10. Одлука за определување на
времена локација за депонирање
на смет ........................................

11. Јавна објава .................................



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. 05/2002),  член 59 од Статутот
на Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 14.06.2022 год.
го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлуката за
усвојување на кварталниот извештај

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за извршување
на Буџетот на Општина Центар Жупа , за
извештајниот период за квартал од
01.01.2022 година до 31.03.2022 година. ,
што Советот на Општина Центар Жупа ја
усвои на 4-та седница одржана на ден
13.06.2022 година

Бр. - No. 08-301/1
14.06.2022 год./ yılı

Општина Центар Жупа
Градоначалник,

Мр-Аријан Ибраим

Врз основа на член 32 од Законот
за финансирање на единиците на
локалната самоуправа ( Службен Весник
на РМ број 61/04, 96/04, 67/07, 156/09,
47/11...) член 29 став 45 од Статутот на
Општина Центар Жупа ( Службен Гланик
бр. 16/20) , Советот на Општина Центар
Жупа на 4 –та редовна седница одржана
на ден 13.06.2022 година , ја донесе
следната :

ОДЛУКА
за усвојување на квартален извештај

1. Се усвојува Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на
Општина Центар Жупа , за
извештајниот период за квартал од
01.01.2022 година до 31.03.2022
година.

2. Оваа одлука влагува во сила со
денот на објавувањето во ,,
Службен гласник на Општина
Центар Жупа.

Бр.-No.14-282/4
13.06.2022 год./ yılı

Совет на Општина Центар Жупа
Претседател

Бирџан Селман



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.
16/2020 година), на ден 14.06.2022 год.
го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлуката
За доделување на субвенција на

Јавното комунално претпријатие
,,КАЛЕ,, Центар Жупа.

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за
доделување на субвенција на Јавното
комунално претпријатие ,,КАЛЕ,, Центар
Жупа. , што Советот на Општина Центар
Жупа ја усвои на 4 редовна седницата
одржана на ден 13.06.2022 година.

Бр. - No. 08-301/2
14.06.2022 год./ yılı

Општина Центар Жупа
Градоначалник,
Мр-Аријан Ибраим

Советот на Општина Центар Жупа врз основа
на член 36 став 1 точка 6 од  Законот за
локалната самоуправа (,,Службен Весник на
РМ“ бр, 05/2002) Советот на Општина
Центар Жупа на 4 -тата редовна  седницата
одржана на ден 13.06.2022 годинаја донесе
следната :

ОДЛУКА
За доделување на субвенција на Јавното

комунално претпријатие ,,КАЛЕ,, Центар
Жупа

Член 1
Со оваа одлука се доделува субвенција на
Јавнот комунлано претпријатие ,,КАЛЕ,,
Центар Жупа во износ од 100.000,оо (100
илјади денари ), од Буџетот на општина
Центар Жупа, програма Ј – 8, други
комунални услуги, подставка 461130 –
субвенци за Јавни комунални претпријатија.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се
наменети исклучиво за исплата на заостанати
долгови и набавка на материјално – технички
средства за тековно работење.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавување во ,,Службен Гласник на
Општина Центар Жупа.

Бр.-No.14-282/5
13.06.2022 год./ yılı

Совет на општина Центар Жупа
Претседател

Бирџан Селман



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. 05/2002),  член 59 од Статутот
на Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 14.06.2022 год.
го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлуката за
усвојување на  Годишниот извештај за
реализација на Програмата за развој
на Југозападниот плански регион за

2021 година

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување
на  на  Годишниот извештај за
реализација на Програмата за развој на
Југозападниот плански регион за 2021
година, што Советот на Општина Центар
Жупа ја усвои на 4-та седница одржана
на ден 13.06.2022 година

Бр. - No. 08-301/3
14.06.2022 год./ yılı

Општина Центар Жупа
Градоначалник,

Мр-Аријан Ибраим

Врз основа на член 36 став 15 од Законот
за локалната самоуправа ( Сл. Весник на
РМ.бр.05/02) , член 29 став 45 од
Статутот на Општина Центар Жупа (
Службен Гланик  бр. 16/20) , Советот на
Општина Центар Жупа на 4 –та редовна
седница одржана на ден 13.06.2022
година , ја донесе следната :

Одлука
за усвојување на годишен извештај за
реализација на Програмата за развој

на Југозападниот плански регион

1. Се усвојува Годишниот извештај
за реализација на Програмата за
развој на Југозападниот плански
регион за 2021 година со
интегриран Финансиски извештај
за 2021 година.

2. Оваа одлука влагува во сила со
денот на објавувањето во ,,
Службен гласник на Општина
Центар Жупа.

Бр.-No.14-282/6
13.06.2022 год./ yılı

Совет на Општина Центар Жупа
Претседател

Бирџан Селман



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. 05/2002),  член 59 од Статутот
на Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 14.06.2022 год.
го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлуката за
доделување на еднократна парична

помош

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за доделување
на еднократна парична помош, што
Советот на Општина Центар Жупа ја
усвои на 4-та седница одржана на ден
13.06.2022 година

Бр. - No. 08-301/4
14.06.2022 год./ yılı

Општина Центар Жупа
Градоначалник,

Мр-Аријан Ибраим

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,
16/2020 година, Советот на Општина
Центар Жупа постапувајќи по барањето
на Расим Зија на  4 –та седницата
одржана на ден 13.06.2022 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 12.000,00
(дванаесетилјади денари), во корист на
лицето Расим Зија од Центар Жупа,
општина Центар Жупа

Член 2
Финансиските средства ќе се

обезбедат од Буџетот на општина Центар
Жупа за 2022 година .
Средствата да се исплатат на
подносителот на барањето.

Член 3
Одлуката влегува во сила 8-дена, од

денот на објавувањето во ,,Сл, Гласник на
Општина Центар Жупа.
Бр.-No.14-282/7
13.06.2022 год./ yılı

Општина Центар Жупа
Совет на Општина ЦентарЖупа

Претседател
Бирџан Селман



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. 05/2002),  член 59 од Статутот
на Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 14.06.2022 год.
го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлуката за
определување на времена локација за

депонирање на смет

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за
определување на времена локација за
депонирање на смет, што Советот на
Општина Центар Жупа ја усвои на 4-та
седница одржана на ден 13.06.2022
година

Бр. - No. 08-301/5
14.06.2022 год./ yılı

Општина Центар Жупа
Градоначалник,

Мр-Аријан Ибраим

Советот на Општина Центар Жупа врз
основа на член 22 став 1, т.4 од Законот
за локалната самоуправа ,,Сл, весник на
РМ,, бр 05/2002 година, по предлог на
месната заедница село Броштица , на
седницата одржана на ден 13.06.2022 ја
донесе следната:

ОДЛУКА
За определување на времена локација

За депонирање на смет

Член 1
Со оваа одлука се утврдува времена

локација за депонирање на смет на кп, бр,
238 ,, КО-Броштица, со право на
сопственост на Република Македонија.

На земјиштето наведено во став 1 на
овој член, ќе се депонира сметот од
с.Броштица

Член 2
Собраниот смет ќе се депонира на

наведената локација од член 1 на оваа
одлука, се додека не отпочне со работа
регионалната депонија во Новаци.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила 8-дена

од денот на објавувањето во
,,Сл,гласник на Општината Центар
Жупа,,

Бр.-No.14-282/7
13.06.2022 год./ yılı

Совет на Општина Центар Жупа
Претседател

Бирџан Селман



ЈАВНА ОБЈАВА

Врз основа на член 84 и 86 од Законот за
општа управна постапка ( Сл.Весник на
РМ бр. 125/15)
Овластениот градежен инспектор на
Општина Центар Жупа – Дивна Илиевска
Сарафиловска , постапувајќи согласно
своите овластувања  и по службена
должност , има донесено следниве
управени акти:
-Записник од извршен инспекциски
надзор ИП1 бр.13/42 од 28.03.2022
година , назив на субјектот на надзорот –
Самет Аљими

. Записник од извршен инспекциски
надзор ИП1 бр.13/52 од 28.03.2022
година , назив на субјектот на надзорот –
Исмаил Џесур

-Записник од извршен инспекциски
надзор ИП1 бр.13/35 од 03.06.2022
година , назив на субјектот на надзорот
НЕПОЗНАТ СТОРИТЕЛ.

ПОВИКУВА

Субјектот на надзорот да се јави во
Одделение за инспекциски надзор во
општина Центар Жупа во рок од 10
(десет) дена од објавувањето на јавната
објава за да му се достави горенаведениот
акт.

Се предупредува субјектот на надзорот
дека ваквиот начин на достава се смета за
уредна достава и дека негативните
последици кои може да настанат ги сноси
самата странка.

Овлас.градеж.инспектор
Дивна Илиевска Сарафилоска д.г.и, с.р
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