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Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

С О Д Р Ж И Н А  
 

- 1.  Одлука за претседател на Советот на општина Шуто Оризари кој ќе ја води 
втората седница на советот на Општина Шуто Оризари. 
 

- 2. Одлука за промена на претседателот на Советот на Општина Шуто Оризари. 
 

- 3. Одлука за избор на нов претседател на Советот на Општина Шуто Оризари. 
 

- 4. Оддлука за усвојување на Извештајот за 3 (трет) квартал за период 01.01.2017 
година до 30.09.2017 година на Буџетот на општина Шуто Оризари 
 

- 5. Оддлука за усвојување на Правилникот за utvrduvawe na kriteriumi 
za raspredelba na blok dotacii na osnovnite u~ili{ta vo 

Op{tina [uto Orizari. 

 
- 6. Одлука за усвојување на Програма ,,К,, Програма за култура, културни 

манифестации и творештво во Општина Шуто Оризари за 2018 година. 
 

- 7. Одлука за усвојување на Годишна програма ,,Г,, на Одделението за Локален 
економски развој во Општина Шуто Оризари за 2018 година. 
 

- 8. Одлука за усвојување на Годишната програма за социјална заштита во 
Општина Шуто Оризари за 2018 година. 
 

- 9. Одлука за усвојување на Програма (Ф) – Урбано планирање   за 2018 година 
во Општина Шуто Оризари. 
 

- 10. Одлука за усвојување на Програма (Ј) – Комунални дејности за 2018 
година во Општина Шуто Оризари. 
 

- 11. Одлука за усвојување на Акционен годишен план за енергетска 
ефикасност за 2018 година. 
 

- 12. Оддлука за усвојување на програма за управување со отпад за 201 година. 
 

- 13. Оддлука за усвојување на програма за работата на Одделението за 
комунална инспекција за заштита на животната средина и одделението за 
комунални редари на Општина Шуто Оризари за 2018 година. 
 

- 14. Оддлука за усвојување на програма за спроведување на општи мерки за 
заштита на населението од заразни болести во 2018 година. 
 

- 15. Одлука за усвојување на Годишната програма за работата на овластениот 
градежен инспектор за 2018 година. 
 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

- 16. Оддлука за усвојување на програмата ,,РА,, за заштита на животната 
средина и природата за 2018 година. 
 

- 17. Оддлука за усвојување на програмата за активностите на Општина Шуто 
Оризари во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и 
управување со кризи во 2018 година. 
 

- 18. Одлука за усвојување на оперативен план за зимско одржување на 
локални улици, тротоари и други јавни површини кои се во надлежност на 
Општина Шуто Оризари за 2018 година. 
 

- 19. Одлука за усвојување на финансискиот план за распределба на средства 
на О.У.,,Браќа Рамиз Хамид,, Скопје за 2017 година. 
 

- 20. Одлука за усвојување на финансискиот план за распределба на средства 
на О.У.,,26-ти ЈУЛИ,, Скопје за 2017 година. 
 

- 21. Одлука за усвојување на финансискиот план за распределба на средства 
на ЈОУДГ.,,8 ми АПРИЛ,, Скопје за 2017 година. 
 

- 22. Одлука за усвојување на Буџетот на Општина Шуто Оризари за 2018 
година. 
 

- 23. Одлука за усвојување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина 
Шуто Оризари за 2018 година. 
 

- 24. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на 
административните службеници за 2018 година. 
 

- 25. Одлука за еднократна помош во средства за хигиена на О.У. Браќа Рамиз 
Хамид,,. 
 

- 26. Одлука за констатирање за престанок на мандатот на членот на Советот 
Сонѓул Шабан. 
 

- 27. Решение за прогласување на Одлука за промена на претседателот на 
Советот на Општина Шуто Оризари. 
 

- 28. Решение за прогласување на Одлука за избор на нов претседател на 
Советот на Општина Шуто Оризари. 
 

- 29. Решение за прогласување на Оддлука за усвојување на Извештајот за 3 (трет) 

квартал за период 01.01.2017 година до 30.09.2017 година на Буџетот на општина 
Шуто Оризари. 
 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

- 30. Решение за прогласување на Оддлука за усвојување на Правилникот за 
utvrduvawe na kriteriumi za raspredelba na blok dotacii na 
osnovnite u~ili{ta vo Op{tina [uto Orizari. 

 
- 31. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на Програма ,,К,, 

Програма за култура, културни манифестации и творештво во Општина Шуто 
Оризари за 2018 година. 
 

- 32. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на Годишна програма 
,,Г,, на Одделението за Локален економски развој во Општина Шуто Оризари 
за 2018 година. 
 

- 33. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на Годишната 
програма за социјална заштита во Општина Шуто Оризари за 2018 година. 
 

- 34. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на Програма (Ф) – 
Урбано планирање   за 2018 година во Општина Шуто Оризари. 
 

- 35. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на Програма (Ј) – 
Комунални дејности за 2018 година во Општина Шуто Оризари. 
 

- 36. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на Акционен годишен 
план за енергетска ефикасност за 2018 година. 
 

- 37. Решение за прогласување на Оддлука за усвојување на програма за 
управување со отпад за 201 година. 
 

- 38. Решение за прогласување на Оддлука за усвојување на програма за 
работата на Одделението за комунална инспекција за заштита на животната 
средина и одделението за комунални редари на Општина Шуто Оризари за 
2018 година. 
 

- 39. Решение за прогласување на Оддлука за усвојување на програма за 
спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести 
во 2018 година. 
 

- 40. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на Годишната 
програма за работата на овластениот градежен инспектор за 2018 година. 
 

- 41. Решение за прогласување на Оддлука за усвојување на програмата ,,РА,, 
за заштита на животната средина и природата за 2018 година. 
 

- 42. Решение за прогласување на Оддлука за усвојување на програмата за 
активностите на Општина Шуто Оризари во областа на заштитата и 
спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2018 
година. 
 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

- 43. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на оперативен план за 
зимско одржување на локални улици, тротоари и други јавни површини кои 
се во надлежност на Општина Шуто Оризари за 2018 година. 
 

- 44. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на финансискиот план 
за распределба на средства на О.У.,,Браќа Рамиз Хамид,, Скопје за 2017 
година. 
 

- 45. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на финансискиот план 
за распределба на средства на О.У.,,26-ти ЈУЛИ,, Скопје за 2017 година. 
 

- 46. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на финансискиот план 
за распределба на средства на ЈОУДГ.,,8 ми АПРИЛ,, Скопје за 2017 година. 
 

- 47. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на Буџетот на Општина 
Шуто Оризари за 2018 година. 
 

- 48. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на Одлука за 
извршување на Буџетот на Општина Шуто Оризари за 2018 година. 
 

- 49. Решение за прогласување на Одлука за утврдување на вредноста на бодот 
за платите на административните службеници за 2018 година. 
 

- 50. Решение за прогласување на Одлука за еднократна помош во средства за 
хигиена на О.У. Браќа Рамиз Хамид,,. 
 

- 51. Решение за прогласување на Одлука за констатирање за престанок на 
мандатот на членот на Советот Сонѓул Шабан. 
 

- 52. Решение за прогласување на Одлука за претседател на Советот на 
општина Шуто Оризари кој ќе ја води втората седница на советот на Општина 
Шуто Оризари. 

-  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

Бр. NO, Num  08-1261/12 

22.12.2017 год / bers / vita 

СКОПЈЕ /ЅКОРЈЕ /ЅНКUР 

 

Врз основа на член 39 точка 2, 3 и 4 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на Р.Македонија бр.5/2002,,), член 31 од Статутот на Општина Шуто 
Оризари (,,Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.1/1997,,), член 30 од 
Деловникот за работа на Советот на Општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на 
Општина Шуто Оризари бр.2/1997 година,,),Советот на Општина Шуто Оризари на втората 

седница одржана на ден 22.12.2017  година, донесе: 

 

О Д Л У К А 
за избор на претседател на Советот на општина Шуто Оризари кој ќе ја води втората 

седница на советот на Општина Шуто Оризари  
 

член 1 

 За  претседавач кои ке ја води втората седница на Советот на Општина Шуто Оризари 
се избира Санела Емиин. 
 

член 2 

 Оваа Оддлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 

гласник на општина Шуто Оризари. 

                                                                                                                                     Претседател на   
                                                                                                                      Совет на Општина Шуто Оризари 
    с.р.Фатима Османовска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

Бр. NO, Num  08-1261/13 

22.12.2017 год / bers / vita 

СКОПЈЕ /ЅКОРЈЕ /ЅНКUР 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, член 39 точка 3, член 41, а во врска со член 48  

став 1 точка 2 од Законот за Локална Самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр.5/02), член 35, 

член 36 став 1 точка 15 од Статутот на општина Шуто Оризари („Службен гласник на општина 

Шуто Оризари“ бр.1/97), и член 32 од  Деловникот на општина Шуто Оризари („Службен 

гласник на општина Шуто Оризари“ бр.2/97), Советот на Општина Шуто Оризари на втората 

седница одржана на ден 22.12.2017  година, донесе: 
 

О Д Л У К А 
за промена на претседател на Советот на општина Шуто Оризари  

 
член 1 

 Се менува претседателот на Советот на Општина Шуто Оризари Ѓеѓе Демировски. 
 

член 2 

 Оваа Оддлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 

гласник на општина Шуто Оризари. 

                                                                                                                                      Претседател на  
                                                                                                                      Совет на Општина Шуто Оризари 
 с.р. Фатима Османовска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

Бр. NO, Num  08-1261/14 

22.12.2017 год / bers / vita 

СКОПЈЕ /ЅКОРЈЕ /ЅНКUР 

 

Врз основа на член 41 и 47 од Законот за Локална Самоуправа („Службен весник на 

Р.М.“ бр.5/02), член 31 од Статутот на општина Шуто Оризари („Службен гласник на општина 

Шуто Оризари“ бр.1/97), и член 12, 13 и 30 од  Деловникот на општина Шуто Оризари 

(„Службен гласник на општина Шуто Оризари“ бр.2/97), Советот на Општина Шуто Оризари 

на втората седница одржана на ден 22.12.2017  година, донесе: 
 

О Д Л У К А 
за избор на претседател на Советот на општина Шуто Оризари  

 
член 1 

 За  претседател на Советот на Општина Шуто Оризари се избира ФАТИМА 
ОСМАНОВСКА. 
 

член 2 

 Оваа Оддлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 

гласник на општина Шуто Оризари. 

                                                                                                                         Претседавач на Седницата  на  
                                                                                                                      Совет на Општина Шуто Оризари 
  с.р.Фатима Османовска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                       



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

Бр. / No. / 08-1261/15 
22.12.2017 год. / bers                                                                
СКОПЈЕ – SKOPJE                                                                 
                                                                                                

  

Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија’’ бр.5/02), член 36, став 1, точка 15 од Статутот на општина 
Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина Шуто Оризари’’ бр.1/97), Советот на општина Шуто 
Оризари на својата 2(втората) седница, одржана на 22.12.2017 год, донесе: 

                                                                 О Д Л У К А   

за усвојување на Извештајот за 3(трет) квартал за период 01.01.2017 година до 30.09.2017 
година на Буџетот на Општина Шуто Оризари   

 

Член 1 

Се усвојува Извештајот за 3 (трет) квартал за период 01.01.2017 година до 30.09.2017 година на 
Буџетот на општина Шуто Оризари. 

Член2 

Составен дел на оваа Одлука представува и кварталниот извештај.  

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен гласник на 
општина Шуто Оризари’’. 

 

 

 

                                                                                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                                                                              с.р.Фатима Османовска 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

Бр. NO, Num 08-1261/16 
22.12.2017 год/ bers/ vita 
СKOPJE/ SKOPJE/ SHKUP 
 

Vrz  osnova na член 22, став 1 точка 8,  ~len 36, став 1 точка 15 od Zakonot 

za локална самоуправа (,,Slu`ben vesnik na Republika Makedonija  

br.5/02),~len 36, став 1 точка 15 od Статутот на општина Шуто Оризари (,,Slu`ben 

гласник на општина Шуто Оризари,, бр.1/97), член 162 od Zakonot za osnovno 

obrazovanie (,,Slu`ben vesnik na Republika Makedonija,,  br.103/08, 

33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 116/2014, 

10/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и  67/2017), ~len 12, 17 i 46 od Zakonot za 

finansirawe na edinicite na lokalnata samouprava (,,Slu`ben vesnik na 

Republika Makedonija br.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15,,), 

Советот  на општина Шуто Оризари на 2 (втората) седница, одржана на 22.12.2017 година, 

донесе: 

      
О Д Л У К А 

За усвојување на  Правилникот за utvrduvawe na kriteriumi za raspredelba na 
blok dotacii na osnovnite u~ili{ta vo Op{tina [uto Orizari 

 
 

Член 1 
 

 Се усвојува Правилникот за utvrduvawe na kriteriumi za raspredelba na 

blok dotacii na osnovnite u~ili{ta vo Op{tina [uto Orizari. 

 
Член 2 

 
Составен дел на Оваа Одлука е Правилникот за utvrduvawe na kriteriumi za 

raspredelba na blok dotacii na osnovnite u~ili{ta vo Op{tina [uto 

Orizari. 

 
Член 3 

 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
“Службен гласник на општина Шуто Оризари“. 
  
 
 
                                                                                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                                                     с.р.Фатима Османовска      

                                                     

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 

 
Br. / No.  08-1261/17  
22.12.2017 god./bers 
SKOPJE - SKOPJE                                
                                     

Vrz  osnova na ~len 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа 

(,,Службен весник на Р.Македонија бр.5/2002,,), член 162 od Zakonot za osnovno 

obrazovanie (,,Slu`ben vesnik na Republika Makedonija,,  br.103/08, 

33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 116/2014, 

10/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и  67/2017), ~len 12, 17 i 46 od Zakonot za 

finansirawe na edinicite na lokalnata samouprava (,,Slu`ben vesnik na 

Republika Makedonija br.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15,,) 

Sovetot na Op{tina [uto Orizari, na Sednica na Sovetot na op{tina 

[uto Orizari на 2(втората) седница одржана на ден 22.12.2017 година go donese 

sledniot: 

 

PRAVILNIK 

Za utvrduvawe na kriteriumi za raspredelba na blok dotacii 

na osnovnite u~ili{ta vo Op{tina [uto Orizari 

 

^len 1 

So ovoj Pravilnik se propi{uva Metodologijata za utvrduvawe na 

kriteriumi za raspredelba na blok dotacii na osnovnite u~ili{ta vo 

Op{tina [uto Orizari. 

^len 2 

Sredstvata od blok dotacii za finansirawe na dejnosta osnovno 

obrazovanie,se transferiraat od Buxetot na Republika Makedonija. 

Sredstvata od blok dotacii, soglasno finansiskite planovi na 

osnovnite u~ili{ta se raspredeluvaat vo Buxetot na Op{tina [uto 

Orizari, Programa N1-Osnovni u~ili{ta. 

^len 3 

Sredstvata utvrdeni vo ~len 2 od ovoj pravilnik se 

raspredeluvaat na osnovnite u~ili{ta soglasno Zakonot za osnovnoto 

obrazovanie(Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.103/08) i ~len 

12,17 i 46 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata 

samouprava(Slu`ben vesnik na Republika Makedonija 

br.61/04,96/04,67/07,156/09 i 47/11). 

^len 4 
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Kriteriumi za raspredelba na blok dotacii po osnovni u~ili{ta se: 

- Istoriskite tro{oci za platite i nadomestocite za vrabotenite 

zaklu~no o~ekuvani idni novi vrabotuvawa , 

- Istoriskite tro{oci za tekovno odr`uvawe na u~ili{teto (согласно 

со бројот на ученици и големина на училишна зграда изразена во м2) zaklu~no 
idni o~ekuvani zgolemuvawa na tro{ocite po osnov na odr`uvawe 

na u~ili{teto, i 
- Brojot na u~enici koi koristat prevoz do osnovnoto u~ili{te. 

Vo raspredelbata ke se koristi i podatok za vkupno preneseni 

obvrski po osnovno u~ili{te od prethodnata godina. 

^len 5 

Raspredelbata na sredstvata od blok dotacijata po osnovno 

u~ili{te e spored formulata: 

BDOU =PNv + TO  + Pu 

BDOU-Blok dotacija za osnovni u~ili{ta 

PNv - Plati i nadomestoci na vrabotenite 

TO -Tekovno odr`uvawe (соодветно на број на квадратура и број на ученици) 

Pu -Prevoz na u~enici 

^len 6 

Sredstvata opredeleni kako blok dotacii se koristat za 

ostvaruvawe na dejnosta na osnovnite u~ili{ta vo Op{tina [uto 

Orizari,i toa za:plati,naemnini i nadomestoci na vrabotenite,stoki i 

uslugi(komunalii,greewe,elektri~na energija,komunikaciii i transport 

kancelariski materijali,alat i siten inventar,sredstva za odr`uvawe 

na higiena,vesnici i spisanija,tekovno odr`uvawe,drugi dogovorni 

uslugi,drugi operativni rashodi i prevoz na u~enici). 

Od blok dotaciite mo`e da se raspredelat i sredstva za 

kapitalni investicii,pod uslov,na denot na raspredelba osnovnoto 

u~ili{ted a gi ima podmireno site obvrski koi proizleguvaat od 

stavot 1 na ovoj ~len,i dobieno odobrenie od Ministerstvo za 

obrazovanie i nauka. 

^len 7 

Sredstvata za blok dotacii ke se naso~uvaat poedine~no po 

osnovni u~ili{ta od smetkata za blok dotacii na Op{tina [uto Orizari 

mese~no,odnosno po pristignat transfer od Ministerstvoto za 

obrazovanie i nauka. 

^len 8 
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Ovoj Pravilnik vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo 

Slu`ben glasnik na Op{tina [uto Orizari. 

                                                                                                                              
Pretsedatel 

                                                                                                                    na Sovet na 
Op{tina  

                                                                                                                     

[uto Orizari 

                                                                                                   
с.р.Фатима Османовска 
  
Бр. NO.Num 08-1261/18 
22.12.2017 год/ bers/ vita 
СKOPJE/ SKOPJE/ SHKUP  

 
 Врз основа на член 22, став 1, точка 5 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 14, став 1, точка 3 од Статутот на општина 
Шуто Оризари („Службен гласник на Општина Шуто Оризари“ бр. 1/97), Советот на 

Општина Шуто Оризари на 2 -та седница одржана на 22.12.2017 година донесе: 

ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА  

ПРОГРАМА К 

Програма за култура, културни манифестации и творештво во 
 Општина ШУТО ОРИЗАРИ за 2018 година 

К4 со подпрограма К4О и КАО 
 

Член 1 

 Се усвојува Програма за култура, културни манифестации и творештво во 
Општина ШУТО ОРИЗАРИ за 2018 година К4 со подпрограма К4О и КАО. 
 

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Програмата за култура, културни манифестации и 

творештво во Општина ШУТО ОРИЗАРИ за 2018 година К4 со подпрограма К4О и КАО. 

Член 3 

 Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 

Гласник на Општина Шуто Оризари.  

                                                                                                              Претседател на Совет 
                                                                                                                       На Општина Шуто Оризари 
                                                                                                             с.р.Фатима Османовска 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 5 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 14, став 1, точка 3 од Статутот на општина Шуто Оризари 

(„Службен гласник на Општина Шуто Оризари“ бр. 1/97), Советот на Општина Шуто 
Оризари на 2 -та седница одржана на 22.12.2017 година донесе: 

ПРОГРАМА К 

Програма за култура, културни манифестации и творештво во Општина  
ШУТО ОРИЗАРИ за 2018 година К4 со подпрограма К4О и КАО 

 
I. ВОВЕД 

 
  Културата и традицијата како дел од општеството завземаат доминантно место 
во интересите на секоја oпштина и имаат големо влијание во секојдневието на 
граѓаните. 
  Преку културните манифестации се афирмира самата oпштина како на 
републичко, така и на меѓународно ниво. 
  Општина Шуто Оризари ги поддржува сите културни манифестации кои се 
одржуваат во Општината и им дава безрезервна подршка на сите културни дејци и 
поддржувачи на културата и традицијата. 

 
II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
 Основни цели на Програмата за активностите на Општина Шуто Оризари во 

областа на културата и културното творештво за 2018 година се: 

  •  Создавање услови за негување на културните традиции и настани 
  •  Обезбедување активен однос на Општина Шуто Оризари кон задоволување на 
   потребите и интересите на граѓаните од областа на културата 
  •  Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно 
   наследство на Шуто Оризари 
  •  Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Шуто  
   Оризари 
  •  Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на 
   Културата 
 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

III. АКТИВНОСТИ 
 

  За реализирање на целите на ова програма, Општина Шуто Оризари ќе ги 
превземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање своите технички и 
човечки ресурси. 
  Активностите на Општина Шуто Оризари во областа на културата ќе бидат 
насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на 
оваа Програма. 
  За 2018 год. Општина Шуто Оризари ги планира следните активности: 

  •  Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културно- 
   уметнички манифестации 
  •  Реализирање на манифестации, програми и проекти кои ѝ даваат посебно 

   обележје на Општина Шуто Оризари 
  •  Создавање услови за гостување на еминентни уметници oд Република 
   Македонија и странство во Општина Шуто Оризари 
  •  Унапредување на меѓународната културна комуникација врз реципрочна 
   основа со збратимените градови на Општина Шуто Оризари 
  •  Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации,  
   организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во 
   локалните заедници 
 
  Ативностите во однос на реализација на програмата културни активности што 
се финансираат од буџет на Општина Шуто Оризари за 2018 година се: 
 
  •  Организација и подршка на манифестации и други настани од културата 
  •  Поддршка на Здруженија на Граѓани од Општината во реализација на 
   програми од областа на културата од значење на Општина Шуто Оризари 
  •  Поддршка на локални институции од културата 
  •  Поддршка на културата преку инвестиции 
  •  Други посебни активности поврзани со реализација на програмата 

Организација и подршка на манифестации и други настани од културата 
 

  Во реализација на активности предвидени со Програмата за културни активности 
финансирани од буџет на Општина Шуто Оризари  за 2018 година, се зема во предвид 
дека активностите предвидени со Програма за одбележување на значајни настани и 
личности од Општина Шуто Оризари  за 2018 година се составен дел од оваа програма. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ 

Манифестација Датум Носител Забелешка 

Одбележување Нова Година 
Новогодишна свеченост  

31 декември Граѓани Го поддржува 
настанот 

Одбележување Стара Нова 
Година • Василица 

13 и 14 јануари Граѓани Го поддржува 
настанот 

Одбележување 8-ми Март 08 март  Општина Го организира 
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• Меѓународен ден на жените  настанот 

Одбележување 8-ми Април 
• Меѓународен ден на Ромите 

08 април 2018 
 

Општинa Го организира 
настанот 

Одбележување 12-ти Септември • Ден 
на основање на Општина Шуто Оризари  

12 септември 
2018 

Општинa Го организира 
настанот 

 
Поддршка на Здруженија на граѓани од Општината  во реализација на програми од 
областа на културата од значење  на Општина Шуто Оризари 
 
  На територија на Општина Шуто Оризари функционираат неколку организации 
кои со своите активности допринесуват кон остварување на целите на оваа Програма. 
  Општина Шуто Оризари во рамките на своите надлежности предвидува средства 
за подршка на Здруженија на Граѓани за реализација на нивните годишни програми во 
делот на нивни активности од значење на Општина Шуто Оризари.  
  Поддршката на Општина Шуто Оризари во оваа категорија на предлог 
програмата се однесува кон обезбедување на техничка и организациона поддршка на 
програмите на Здруженијата на Граѓани кои го промовираат, презентираат и 
афирмираат културниот идентитет на Општина Шуто Оризари во земјата и странство. 
  Здруженијата на Граѓани предвидените средства ќе можат да ги користат по 
утврден приоритет во согласност со Програмата за културни активности што се 
финансираат од буџет на Општина Шуто Оризари за 2018 година и во согласност со 
Програма за одбележување на значајни настани и личности од Општина Шуто Оризари 
за 2018 година. 
  Општина Шуто Оризари ќе формира посебна комисија за распределување на 
овие средства на Здруженијата кои во текот на годината ќе треба да се обратат до 
комисијата со изготвени барања за користење на средства со елаборирани предлог 
активности по однос на барањето. 
 
Подршка на локални институции од областа културата 

 
  Општина Шуто Оризари за остварување на целите на оваа програма предвидува 
подршка на институции чиј делокруг на работа е поврзан со презентација, промоција, 
афирмирање и зачувување и унапредување на културниот идентитет на Општина Шуто  
Оризари.  
  Подршката на овие институции согласно целите на Програмата за културни 
активности што се финансираат од буџет на Општина Шуто Оризари за 2018 година и 
согласно целите на Програма за одбележување на значајни настани и личности од 
Општина Шуто Оризари за 2018 година, ќе се насочи кон подршка на: 
 
 

Институција Активност Период на 
реализација 

Носител 

Основни училишта и средно 
училиште на територија на 

Општина Шуто Оризари 

Подршка во 
оранизирање на 
манифестации 

2018 Општина Шуто 
Оризари 

 
IV. ФИНАНСИРАЊЕ 
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  Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се 
финансираат од средствата на Буџетот на Општина Шуто Оризари предвидени за 2018 
година, средства од Буџетот на Република Македонија, спонзорства и донации. 
  При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Шуто Оризари ќе ги 
поддржи организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите за 
обезбедување на финансиски средства и друга помош од: 
  •  Министрерството за култура на Република Македонија 
  •  Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички 
   лица 
  •  Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство 
  •  Други извори 
 

# АКТИВНОСТИ Планирано 

 К4  КУЛТУРА И КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ 

  К4О КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВА  

1   Трансфер на средства за поддршка на КУ Друштва во 
Општина Шуто Оризари 

200.000,00 

2   Организирање културни настани по повод 
одбележувањето на општинските празници  

• 8ми април - Меѓународен ден на Ромите, 

• 12 Септември - ден на Општината 
• други позначајни одбележувања и манифестации 

300.000,00 

 КА    

  КАО КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И 

ТВОРЕШТВА / КАПИТАЛНИ 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

3   Подготовка проекти за изградба на споменици (дизајн) 100.000,00 

 
  Финансирањето на активностите утврдени со ова програма е предвидено во 

Буџетот на Општина Шуто Оризари за 2018 година. 

  Определени финансиски средства можат да бидат обезбедени и од спонзори и 
донации. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Совет на Општина ШУТО ОРИЗАРИ 
Претседавач  

с.р.Фатима Османовска 
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Бр. NO.Num 08-1261/19 
22.12.2017 год/ bers/ vita 
СKOPJE/ SKOPJE/ SHKUP 

  
 Vrz  osnova na ~len 22 став 1 точак 3, член 36, став 1 точка 15 od 

Zakonot za локална самоуправа (,,Slu`ben vesnik na Republika 

Makedonija  br.5/02), ~len 14 став 1 точка 3 и точка 12 od Статутот на 

општина Шуто Оризари (,,Slu`ben гласник на општина Шуто Оризари,, бр.1/97), 

Советот  на општина Шуто Оризари на 2- та седница, одржана на 22.12.2017 година, 
донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на 

Годишна Програма Г на 

Одделение за Локален економски развој во Општина Шуто 

Оризари за 2018 год. 
 

Член 1 
 Се усвојува  Годишната Програма Г на Одделението за Локален економски 
развој во Општина Шуто Оризари за 2018 година.  
 

Член 2 
 Составен дел на Оваа Одлука е Годишната Програма Г на Одделението за 
Локален економски развој во Општина Шуто Оризари за 2018 година. 

 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
“Службен гласник на општина Шуто Оризари“. 
  
 
                                                                                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                                           с.р.Фатима Османовска 
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Врз основа на член 22, став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 

(„Службен Весник на РМ “ бр. 5/02) , член 14, став 1, точка 3 од Статутот на 
Општина Шуто Оризари ( „Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.1/97) 
Советот на Општина Шуто Оризари на 2-та седницата одржана на ден 22.12.2017 
година, донесе:   

Годишна Програма Г на 

Одделение за Локален економски развој во  

Општина Шуто Оризари за 2018 год. 
 

Локалниот економски развој е надлежност на локалната самоуправа и во 
најголем делзависи од доброто планирање во локалната самоуправа. Мерките 

на национално ниво не секогаш се во можност прецизно да ги идентификуваат 
потребите на општините во Република Македонија па затоа се изготвуваат 

Програми за локален еконмски развој на ниво на секоја општина базирани врз 
основа на Стратегиите за локален економски развој на општините и програмите 
за развој на општините.  

Локалниот економски развој претставува организирана дејност на 
заедницата при што се преземаат мерки и активности, форми и облици на 
одржлив економски развој. 

Локалниот економски развој се однесува на луѓето од локалната 
заедница кои меѓусебно соработуваат со цел да се постигне одржлив 
економски раст, кој носи економска корист и подобрување на квалитетот на 

живот за сите во заедницата. 
Процесот на планирање на програмата е базиран врз непосредно учество 

од страна на јавните институции, бизнис заедницата и граѓанското општество 

преку заднички напори кои овозможуваат достигнување на заедничка визија за 
создавање на услови за одржлив локален економски развој, која ќе промовира 
развој на бизнисите кои истовремено овозможуваат услови за зголемување на 

вработувањето. 
Програмата за поддршка на локалниот економски развој се подготвува и 

усвојува врз надлежостите на локалната самоуправа кои произлегуваат од член 
22 став 1 точка 3 Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Рмакедонија 
бр.5/02 ), и член 14 став 1 точка 3  од статутот на Општина Шуто Оризари 

(„Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.1/97), и други познати 
законски одредби на Република Македонија и препораките на Европската унија 
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за забрзување на процесот на децентрализација и креирање на буџетите на 
единиците на локалната самоуправа согласно начелата за транспарентност и 

отчетност на усвоени развојни плански документи. 

Програмата за Локален Економски Развој за 2018 година содржи 

различни планирани проекти, чија реализација преку соодветни 

активности, мерки и обуки, ќе придонесе за подигање на нивото на 

локалниот економски развој и подобрување на квалитетот на услугите кон 

граѓаните во рамки на Општина [uto Orizari -Скопје. 

Планираните проекти и активности во рамките на Програмата се 
опфатени во следните програмски приоритети и цели: 

 

1. Изготвување стратешки документи, 
 

- Изработка  на документациона основа како основна база на информации за 
понатамошено разработување на идни развојни планови од различни области  
 

2. Организирање обуки 
 
- Создавање на услови за квалификација и преквалификација на млади невработени  

лица и институционална помош и подршка во имплементација на владините мерки за 
намалување на невработеноста 
 

3. Продлабочување на соработката со збратимените општини 
и збратимување со општини од други земји 
 

4. Користење на расположивите средства од ЕУ фондовите и 
други странски донатори 
 
-Изработка на техничка документација за капитални проекти и нивна анимација како 
основен услов за аплицирање кај страни и домашни фондови 

 
5. Активности за поддршка на локалниот развој 

 

- Профил на Општина [uto Orizari - Скопје 
 

Опис: 

Профилот претставува социо-економска карта со голем број 

статистички податоци и факти за општината, како и планови и 

реализација. 
 

Цел: 

Профилот овозможува целосна слика на општината со сите факти и 

податоци, карактеристики и специфичности за презентација пред 

домашната и странската јавност. 
 

Резултати: 
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Успешно презентирана општина пред домашната и странската 
јавност како и потребно квалификување за аплицирање за користење 

средства од расположиви ЕУ фондови и други странски донатори за 

поддршка на локалната самоуправа кои ќе се отвораат во 2018 година. 
 

Буџет: 

За изготвување на Профил на општината средствата се планирани 
во буџетот на општината во висина даден во табеларниот приказ и се 

наменети за консултантски услуги од надворешни лица, презентација пред 

општинската администрација, невладиниот сектор, бизнис заедницата и 

други учесници во процесот изготвувањето на стратешкиот документ. 
 
 
 
1-1. 

- Стратегија за млади 

 

Опис: 

Општина [uto Orizari -Скопје со посветено внимание планира 

активности 

за поддршка на младите преку формирање Локален младински совет, 

креирање стратегија и акциони планови, со повеќе активности кои се 

превземаат преку отворената канцеларија за млади во општината, а во 

согласност со Националната стратегија за млади. 
 

Цел: 
 

Поддршка на младите во реализација на нивните потреби, 

индивидуален и општествен развој. 
 

Резултати: 

Реализација на целите и приоритетите на младите. 
 

Буџет: 

 

За реализација на наведените активности за млади средствата се 
планирани во буџетот на општината даден во табеларниот приказ. 
 

Вкупниот планиран буџет за изготвување, издавање ипечатење на 

наведените стратешки документи, други публикации и промотивен материјал 

даден е во табеларниот приказ. 
Во Програмата за локален економски развој се планира користење услуги 

во вид на физибилити и други студии, анализи и експертизи од надворешни 

консултанти за што се предвидени средства во буџетот на Општината во 

висина даден во табеларниот приказ. 
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2. Организирање обуки 

 

Со планираната обука за техничка култура се опфатени: 

Вработените во општинската администрација со Планот за обуки за 2018 

година и обуки за вештини, како и обуки по избор. 

- Младите и младите претприемачи, а по укажана потреба и други 

целни групи, со обуки за вештини преку Програмата за подршка намлади 

и млади претприемачи. 
 

Цел: 

Зајакнување на свеста во поглед на потребата и придобивките од 
континуирана обука и вештини со цел продуктивна реализација на 

работните обврски. 

Мотивирање на младите и младите претприемачи. Подобрување на 

можноста за вработување на невработените. 

Развивање на соработката со бизнис заедницата, стопанските 

комори и други организации на работодавачи. 
 

Резултати: 

Подигање на нивито на квалитетот на услугите кон граѓаните. 

Вработувања, отпочнување и развој на сопствен бизнис. 
 

Активности: 

Организирање заеднички активности за обуки, промоции и сл. 

настани со граѓанските организации кои работат со соодветните целни 

групи, како и одржување редовни комуникации со бизнис заедницата 

преку средби, работилници, семинари и презентации. 
 

Буџет: 
 
 Средствата за реализација се планирани во буџетот на општината во 

висина даден во табеларниот приказ 

 
3. Продлабочување на соработката со збратимените општини и 

збратимување со општини од други земји 
 

Опис: 
 

Продлабочувањето на соработката со збратимените општини е со 
цел 

промоција на претприемаштвото - бизнис секторот и занаетчиството и 

размена на искуства. 

Збратимување со општини од други земји ке ја прошири деловната 

соработка, размената на искуства и техничка помош. 
 

Цел: 
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Зголемување на задоволството кај бизнис секторот, како и 

стимулација за остварување на натамошни активности на општината. 

Примена на нови искуства во процесот на сервисирање на 
потребите 

на граѓаните а територија на општината. 
 

Резултати: 
 

Во натамошната соработка преку директните контакти се очекува 
зголемување на продажбата и понудата на услуги што придонесува за 

зголемување на локалниот развој. 
 

Буџет: 
Средствата за реализација се планирани во буџетот на општината во 

висина дадена во табеларниот приказ и се однесуваат на покривање на 

активностите за промоција и остварување средби и патувања. 

За учество на конференции и саеми, средби со релевантни домашни, 

ЕУ институции и фондови и други меѓународни институции во обезбедување 

на разни видови техничка помош за развој на општината во буџетот се 

предвидени средства во висина дадена во табеларниот приказ. 

 
4. Користење на расположивите средства од ЕУ фондови и други 

странски донатори 
 

Опис: 
 

Користење на можностите кои ги нудат ЕУ фондовите и други 

странски донатори преку активности и подготовка на соодветни проекти 

за аплицирање. 

Објава, јавен повик за изготвување проекти за локален економски 

развој. 

Изработка соодветни проекти со кои ќе се аплицира за 

расположиви средства во предпристапните ЕУ фондови и во други 

странски донатори. 

Овозможување еднакви основни услови за живеење на целата 
територија на општината како основ за индивидуален и општествен 

развоја на жителите. 

Заштеда на енергија. 

Подобрување на условите во кои се одвива образовниот процес. 

Организирање привлечни содржини за рекреација, едукација и 

дружење на граѓаните. 
 

Резултати: 

 

Општина [uto Orizari -Скопје успешно ги реализира потребите 

на граѓаните. 
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Буџет: 

 
Средствата за реализација се планирани во буџетот на општината во висина 

даден во табеларниот приказ. 
 
5. Активности за поддршка на локалниот развој 

 

Опис: 

Приоритетот - унапредување и развивање на активностите за подршката 
на економскиoт развој на локално ниво согласно можностите и законската 
легислатива, опфаќа различни проекти и активности во кои се вклучени 

младите (особено високо образованите) и младите претприемачи, вршителите 
на дејности од мал обем, занаетчии, одредени целни групи, како и сите граѓани 
во опфатот на 

територија на Општината, ќе се реализира: 
 

- Со формирањето на Советот за економски развој на Општина Шуто Оризари 

- Скопје ќе се приближи деловната-бизнис заедница до локалната власт и 

соодветните целни  групи за заедничко дејствување во планирањето и 

реализацијата на индивидуалниот и развојот на општината. 
- Креирањето тематски настани, манифестации и сл. За поддршка на 

економскиот развој на општината и економските чинители на нејзината 
територија, со планирање нов пристап-модел во дефинирањето на 
туристичката понуда со цел да се привлечат повеќе домашни и гости од 

регионот со што ќе се зголемат приходите на трговските и други друштва од 
сервисната сфера во општината. 

- Формирањето на регистар на угостителски и туристички субјекти од мал 

обем на територија на општината /кое претставува законска обврска/ и нивна 

презентација преку публикации е во правец на поддршка на туристичката 
понуда. 
 

- Поддршката на индивидуалните трговци и занаетчии се реализира преку 

организирање презентации на нивните производи и услуги пред пошироката 
јавност. 

- Во правец на отворање нови бизниси како и индивидуалниот и развојот 
на општината се планираат истражувања на дефицитарните услужни дејности за 

потребите на граѓаните со соодветни анализи на терен преку вклучување на 

активистите во Урбаните заедници на општината. 
 

Активности: 
Формирање иницијативен одбор за избор на членови на Советот. 
Организирање презентации, продажни изложби и друг вид настани за 

претставување на угостителско-туристички понуди, занатско- сервисни 
услуги и сл. 
 

Цел: 
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Развој на локалната економија подржан од општинската структура и 
Советот за економски развој со учество на граѓански и други организации. 

 
Резултати: 

Отворање можности за вработување и самовработување, како и успешно 

развивање и надградување на веќе отпочнатите бизниси. 
 
Буџет: 

Средствата за реализација се планирани во буџетот на општината во висина 
дадена во табеларниот приказ. 
ФИНАСИРАЊЕ 

 Вид на работа   

Г1 Локален економски развој  Планирано 

 G10 Подршка за локален економски развој   700.000,00 

  Собирање на информации и податоци за 

изработка на профилот на општината и 

нејзина публикација 

-македонска верзија 

-англиска верзија 

   

  Стратегија за млади   300.000,00   

  Организирање обуки 

 

  100.000,00 

  Продлабочување на соработката со 

збратимените општини и збратимување со 

општини од други земји 

  100.000,00 

  Користење на расположивите средства од ЕУ 

фондови и други странски донатори 

  100.000,00 

  Активности за поддршка на локалниот развој   100.000,00 

 

Градоначалникот на Општина Шуто Оризари го обезбедува спроведувањето 

на Програмата на Одделението за Локален економски развој за 2018 година во 

Општина Шуто Оризари за 2018 година. 

За остварување на Програмата на Одделение за Локален економски 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

развој за 2018 година во Општина Шуто Оризари во 2018 година ќе бидат 

користени средствата од: 

 -Буџетот на Општина Шуто Оризари за 2018 
-Претпријатија, фондации и други правни и физички лица -

Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка и други извори. 
За целосна имплементација на Програмата на Одделение за Локален 

економски развој за 2018 година потребно е да се одвојат  средства од Буџетот 
на Општина Шуто Оризари за 2018 година вкупниот буџет за реализирање на 
предвидените проекти во програмата изнесува 700.000,00 денари. 

 

ДРУГИ ФОРМИ НА ПОДРШКА 

Освен со финансиски средства Општина Шуто Оризари овие активности ќе ги 

помага преку други форми на активности: 

 Организирање на трибини , форуми и дебати 

 Организирање на промотивни и протоколарни средби 

 Обезбедување на техничка и друга помош 

 Организирање на кампањи 
 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

За реализацијата и следењето на активностите од оваа Програма  ќе биде 

надлежено Одделението за локален економски развој (ЛЕР),  градоначалникот 

на Општина Шуто Оризар, како и другите надлежни органи и тела и органите и 

телата на Советот на Општина Шуто Оризари, ќе го следат спроведувањето на 

оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината реализација, како и во 

покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на 

предлози во врска со остварувањето на програмските цели и активности. 

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

Службениот Гласник на општина Шуто Оризари 

                                                                                             Совет на Општина Шуто Оризари 
                                                                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                                                      с.р.Фатима Османовска 
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Бр. NO, Num 08 - 1261/20 

22.12.2017 год / bers / vita 

СКОПЈЕ / ЅКОРЈЕ / ЅНКUР 

 

Vrz  osnova na ~len 22 став 1 точак 3, член 36, став 1 точка 15 od 
Zakonot za локална самоуправа (,,Slu`ben vesnik na Republika 

Makedonija  br.5/02), ~len 14 став 1 точка 3 и точка 12 od Статутот на 

општина Шуто Оризари (,,Slu`ben гласник на општина Шуто Оризари,, бр.1/97), 

Советот  на општина Шуто Оризари на 2-седница, одржана на 22.12.2017 година, 
донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на 

Годишна Програма за социјална заштита во Општина Шуто 

Оризари за 2018 год. 

 
Член 1 
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 Се усвојува  Годишната Програма за социјална заштита во Општина Шуто Оризари за 

2018 година.  

 

Член 2 
 

 Составен дел на Оваа Одлука е Годишната Програма за социјална заштита во Општина 

Шуто Оризари за 2018 година. 

 

Член 3 
 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
“Службен гласник на општина Шуто Оризари“. 
  
 
                                                                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                  с.р.Фатима Османовска 
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ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ ЗА 2018 

ГОДИНА 

 

 

Општина Шуто Оризари,  

 

 

 

I. ВОВЕД 

Продлабочувањето на процесот на децентрализација во делот на социјалната заштита 

налага поорганизиран пристап во решавање на проблемите кои произлегуваат од оваа 

тематика.  

По завршувањето на првата фаза од процесот на децентрализација во локалните 

самоуправи во делот на социјалната заштита,  Министерството за труд и социјална политика, 

стави акцент на имплементирање на Законот за социјална заштита односно во делот на 

создадените обврски кон општините да организираат и обезбедат социјална заштита согласно 

специфичните потреби за социјалната заштита за своите граѓани.  

 Планирањето на локалниот развој и децентрализацијата ја создадоа потребата од 

квалитетни индикатори за следење и анализа на социјалните аспекти на човечкиот развој на 

национално, односно општинско ниво, конкретно во областа на социјалната сфера.  

 Според мислењето на повеќето експерти, децентрализацијата во делот на социјалната 

сфера е една од покомплексните и на неа треба да и се обрне поголемо внимание, со оглед на 
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тоа што резултатите кои беа постигнати досега укажуваат на фактот дека општините, се 

недоволно подготвени (во поглед на човечки и технички ресурси) самостојно да ја 

спроведуваат целокупната надлежност во оваа сфера.  

 Од друга страна,  Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во својот делокруг на 

јавни овластувања ги врши работите кои се утврдени со закон и истите ги прави во 

координација со општините во подрачјето каде што има надлежност. 

 Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Шуто Оризари е одговорен за 

спроведување на програмите на Министерството за труд и социјална политика на територијата 

на општината, меѓутоа истиот е под надлежност на Министерство за труд и социјална 

политика. 

  Според тоа, основна цел на оваа Програма е развој на интегриран, транспарентен и 

одржлив систем на социјална заштита кој ќе обезбеди достапни, ефикасни и квалитетни мерки 

и услуги креирани според потребите на корисникот.  

 Помеѓу другото, оваа програма ја регулира и поблиската соработка помеѓу централната 

власт претставувана од министерството за труд и социјална политика и центрите за социјална 

работа, со локалната власт, на полето на социјалната заштита.  

Основен документ со кој е уредено остварувањето на социјалната заштита во 

Република Македонија е Законот за социјална заштита (,,Службен весник на Република 

Македонија “ бр.79/2009; 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 

38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 

192/2015 и 30/2016,,).  

Според овој закон, градот Скопје и општините во градот Скопје организираат и 

обезбедуваат спроведување на социјалната заштита во согласност со овој закон, преку 

донесување сопствени Развојни програми за специфичните потреби на граѓаните од областа 

на социјалната заштита (за лица со телесна попреченост, децата без родители и родителска 

грижа, децата со посебни потреби, децата на улица, децата со воспитно социјални проблеми, 

децата со еднородителски семејства, лицата изложени на социјален ризик, лицата засегнати 

со злоупотреба на дроги и алкохол, старите лица без семејна грижа, преку 

вонинституционални и институционални облици на социјална заштита, домување на лицата 

изложени на социјален ризик, подигање на свеста на населението за потребите од 

обезбедување на социјална заштита) и ги обезбедуваат обврските утврдени со овој закон и 

донесуваат општи акти од областа на социјалната заштита. 

Од аспект на надлежноста на единиците на локалната самоуправа во областа на 

социјалната заштита, од особена важност е Законот за Локалната самоуправа каде во член 22 

(став 7), општините помеѓу другото, се надлежни и за Социјална заштита и заштита на деца  

Покрај овие два закони, од значење за креирањето на локалните политики во сферата 

на социјалната заштита е и Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа 

кој ги дефинира и поединечно ги разработува изворите на приходи и тоа како сопствените 

приходи на општините, така и оние што се обезбедуваат како трансфери од Буџетот на 

Републиката и буџетите на фондовите и можноста за финансирање преку задолжување. 
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Исто така, во планирањето на социјалната заштита на локално ниво свое значење има 

и Законот за меѓуопштинска соработка, согласно кој  општините можат да основаат заедничка 

јавна установа и од областа на социјалната и детската заштита. 

II. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНО НИВО 
 Социјалната заштита, како организирана дејност од страна на државата и 
локалната самоуправа, која има за цел да се спречат и надминат основните социјални 
ризици на кои е изложен граѓанинот, семејството и групи население во текот на 
животот, најчесто ги третира следниве ризици:  

 Ризици по здравје ( болест, повреда и инвалидност ) 

 Ризици од стареење ( старост и преживување ) 

 Ризици по мајчинство и семејство 

 Ризици од невработеност и професионална неадаптираност и 

 Ризици од неадаптираност кон социјалната средина. 
 

Социјалната заштита што ќе се развива на локално ниво, на граѓаните ќе им обезбеди 

социјална помош и социјални услуги кога тие не се во состојба самостојно да ја остварат 

својата социјална сигурност. Односно ќе обезбеди организирање на социјалната заштита преку  

организирање и развивање на облици и форми на давање социјални услуги на одделни групи 

на граѓани кои се нашле во состојба на социјален ризик. 

 

 

 

 

 III. ОСНОВНИ НАЧЕЛА И ПРИНЦИПИ ВО СИСТЕМОТ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Системот на социјалната заштита се засновува врз начелата на: 

1. Социјална праведност и солидарност; 
2. Давање посебна заштита на немоќните и на неспособните за работа; 
3. Посебна грижа и заштита на семејството и на децата без родители и родителска грижа. 
 

IV. АНАЛИЗА НА ФАКТОРИТЕ БИТНИ ЗА ДЕФИНИРАЊЕ НА 
СОЦИЈАЛНАТА СЛИКА НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 

 
1. ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 

 Подрачјето на општина Шуто Оризари зафаќа површина од 672 хектари. Општината 

според пописот од 2002 година има 22.012 жители од кои 71 % се Роми, Албанци 20%, 

Македонци 7%, Босанци 1%, Срби 0,2% и Турци 0,1%.(Според неофицијални и непотврдени 

податоци од Заводот за Статистика, бројот на населението е значително поголем од бројот 

утврден со последниот попис на населението). 
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 Подрачјето се карактеризира со поголем наталитет во однос на мораталитетот, исто 

така забележана е појава на економска миграција во земјите на Европската унија.  

На подрачјето на општина Општина Шуто Оризари функционираат следните 

институции од областа на социјална заштита: 

 Месна канцаларија на Меѓуопштинскиот центар за социјална заштита при 
Министерство за труд и социјална политика. 

 

2. КОМПАРАТИВНИ ПОДАТОЦИ КОИ ЈА ДЕФИНИРААТ СОЦИЈАЛНАТА СЛИКА ВО 

ОПШТИНАТА 

Социјалната слика на општина Општина Шуто Оризари  2017 година 

Немаме податоци за бројот на корисници на постојана парична помош, доставени 

се барања за обезбедување на овие информации, а исто така се прават напори да 

се воспостави соработка во насока на размена на информации; 

Не располагаме со точен број на корисници за нега и помош од друго лице  

(хронично болни), Но според проценките истиот е значителен. 

Општината не располага со точна информација за бројот на деца згрижени во 

социјални установи или други семејства; 

Општина Шуто Оризари нема податок за бројот на лица кои примаат посебен 

додаток како и за евидентирани лица со посебни потреби. ; 

Немаме податок за бројот на малолетни лица под старателство.  

Немаме податоци за бројот на лица кои живеат во старски дом. 

Немаме податок за бројот на малолетници - деликвенти, 

Немаме податок за активни корисници на дрога кои се вклучени во метадонски 

третман  (официјален број ); 

Немаме податок за бројот на деца на улица / восп. запоставени; 

Немаме точен податок за бројот на семејства кои се корисници на социјална 

помош. 

Немаме податок за семејства кои побарале помош од Советувалиштето за брак и 

семејство поради проблеми во бракот, мислења до судот, случаи регулирање и 

видување; 

      случаи - пријави на семејно насилство врз жени и деца; 
 

SWOT АНАЛИЗА 
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Јаки Страни Слаби страни 

 

- Потенцијални објекти кои со 

преадаптација би се користеле за 

реализирање на програми од социјалната 

заштита; 

 

 

- Недостиг на финансиски средства; 

- Немање доволно проекти; 

- Недоволна техничка и кадровска 

опременост на државните институции 

(возило, стручен персонал); 

- Недоволна информираност на 

вработените во локалната самоуправа за 

можностите;  

- Мал процент на средства од државниот 

буџет за програми и проекти; 

- Незаинтересираност и немотивираност 

за волонтерска работа. 

Можности Закани 

- Меѓуопштинска соработка на ова поле; 

- Активни здруженија, НВО од областа на 

социјалната заштита 

- Формирање на call центри; 

- Прекугранична соработка и користење на 

нивни средства 

- Соработка со меѓународни НВО и 

соработка на институциите од областа на 

социјалата; 

- Отворање на нови капацитети кои би ги 

намалиле социјалните тензии преку 

вработувањето; 

- Редифинирање на односот на 

централната и локалната власт; 

- Зајакнување на административните 

капацитети на општината преку 

формирање на одделение за социјална 

заштита;  

- Воведување модерни софтверски ( ИТ) 

решенија за евиденција на лица изложени 

- Појава на болести на зависности и 

неморал; 

- Појава на облици на негативна култура 

(болести на агресивност, негација, 

некритичност); 

- Голем процент на средства од 

државниот буџет се користат за директни 

парични плаќања; 

- Појава на питачење; 

- Зголемување на бројот на сиромашно 

население во државата. 
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на социјалнен ризик;  

- Интернационални организации и 

фондации кои донираат средства за 

социјални проекти. 

 

V. Критериуми за избор на приоритети од социјална заштита во 

општина Шуто Оризари  

Критериуми за избор на приоритети од социјална заштита во општина Шуто Оризари: 

 Број на целната група; 

 Непостоење на сличен или ист сервис или установа што може да ги задоволи 
потребите на конкретната целна група; 

 Последиците од постоечкиот социјален проблем врз самата целна група и заедница; 

 Очекуваните ефекти и резултати од активностите планирани во Акциониот План; 

 Подготвеноста на општина Шуто Оризари со сите постоечки социјални сили и ресурси 
да се справи и влијае врз надминување, односно решавање на постоечките социјални 
проблеми во Општината; 
 

VI. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛНИ ГРУПИ  

Согласно претходно наведените критериуми трите целни групи кои се утврдени како 

приоритетни се: 

 

1. Лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дроги и други психотропни 
супстанции; 
Сознанијата укажуваат дека најголемо зголемување има во категоријата на активни 

корисници на дрога. Показател за тоа би бил бројот на активни корисници на метадонска 

терапија.  

Вкупната бројка на активни зависници од дрога во општина Шуто Оризари не ни е 

позната и како податок истиот очекуваме да го добиеме од надлежните институции, Но според 

проценките е значителен.  Постојат корисници на услугите на Дневниот центар за лица 

зависници од дроги.  

Сето ова укажува на фактот дека оваа категорија на лица е сеуште една од 

приоритетните каде треба да се посвети најмногу внимание, посебно што постојат индиции 

дека бројјот на корисници на лесни дроги е во подем. 

2. Стари лица без семејна грижа – над 65 години; 
Старите лица се категорија на граѓани во општината на кои локалната самоуправа во 

иднина ќе им посветува поголемо внимание. Според статистичките податоци добиени како 

извор од Државниот завод за статистика, во поглед на популационата динамика на 
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македонскиот простор, се констатираат мошне изразени регионални разлики. Стапката на 

пораст на населението е најмала во источно вардарскиот и југоисточниот регион. 

Во југоисточниот регион од вкупно 14 општини намалување на населението има во 8, 

што укажува на стареење на населението. Старосниот состав на населението не само што е 

еден од показателите за достигнатиот развој на секое население, туку претставува и 

инструмент за осознавање на демографската иднина на едно подрачје или заедница. 

Анализата на промените во старосната структура на населението, како и рангирањето на 

општините според индикаторите покажува дека со процесот на демографско стареење се 

зафатени поголем број од општините. Во стадиум на демографска зрелост е само општина 

Дебар.  

Сите овие аналитички податоци укажуваат на постоењето на стари лица и важноста од 

третман на оваа група граѓани во заедницата што се однесува на старите лица, како целна 

група за третман од областа на социјалната заштита на територија на општина Шуто Оризари. 

Општина Шуто Оризари не располага со податок за бројот на корисници на право на 

туѓа нега. Затоа се прават напори да се воспостави соработка со релевантните институции 

заради добивање на точен податок во однос на погоре наведените околности.  

Според истражувањата на терен, кај старите лица без семејна грижа се забележува 

недостаток во одржување на личната хигиена и на домовите, оставени се односно заборавени 

од блиските, запоставени од околината и немоќни се да се грижат за основните животни 

потреби. 

 Задоволни се од посетата на матичните лекари, кои што посети се доста ретки но 

значајни.  

 

3. Лица со ментална или телесна попреченост – над 26 години 
И покрај тоа што на национално ниво се воведува поголема медиумска кампања за 

помош на оваа категорија на лица, состојбите од терен укажуваат на фактот дека работите 

многу бавно се придвижуваат во позитивна насока. Општина Шуто Оризари нема податок за 

регистрирани лица со ментана и телесна попреченост.  

 Од непосредните контакти со родителите на овие лица, може да се констатира дека 

истите се чувствуваат отфрлено, напуштено, со еден збор заборавени од општеството и 

оставени на самите себе. Освен семејствата кои се најповикани да ги поддржуваат овие лица, 

треба и општеството да води грижа за нив и да им го олеснува колку може животот и да има ги 

овозможи сите потреби и услови за нормално живеење и функционирање.  

Пред надлежните јавни институции а територијата на општина Шуто Оризари постојат 

изградени пристапи за лица со телесен хендикепт, Но! несовесното паркирање на паркинг 

местата предвидени и обележани со знак за паркинг на лица со посебни потреби е голем 

проблем за лицата со телесна попреченост кои поседуваат патнички возила и наидуваат на 

проблем за барање паркинг места, често далеку од влезот на институцијата каде се упатуваат. 

Подигање на свеста на граѓаните за постоењето на ваква сигнализација и помош од 
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општинската станица на МВР за навремено делување е секако голема помош, а и законска 

обврска која неретко граѓаните ја занемаруваат. 

Според неофицијалните податоци бројот на невработени лица со ментален и телесен 

недостатоко е значителен. 

На територијата на Општина Шуто Оризари нема регистрирано здружение на граѓани 

каде целна група се токму оваа категорија на лица. 

VII. АКЦИОНЕН ПЛАН  ПО ЦЕЛНИ ГРУПИ 

ЦЕЛНА ГРУПА 1:  Лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дроги и други 

психотропни супстанции 

 Превентивна програма наменета за младите во образовните институции 

 Проширување на активностите на дневниот центар за зависници од дроги и 
воспоставување на соработка  

 Едукација на семејствата на зависниците од дроги 

 Психосоцијални интервенции организирани на локално ниво 
 

ЦЕЛНА ГРУПА 2: Стари лица без семејна грижа над 65 години 

 Изработка на студија за избор на модел за изградба на дом за стари лица. 

 Изградба на дом за стари лица 

 Изработка на студија за институционализирање на категоријата згрижувачки семејства 
и спроведување на пилот проект ,,згрижувачко семејство,, 

 Народна кујна 
 

ЦЕЛНА ГРУПА 3: Лица со ментална и телесна попреченост 

 Изградба на соодветни пристапни влезови за лица со инвалидитет 

 Кампања за постигнување на задоволително ниво на вработеност и мерки за 
поттикнување на вработувањето на лица со посебни потреби  и телесно 
инвалидизирани лица 

 Организирање на граѓански трибини/ акции  за подигање на свеста на граѓаните 

 Обезбедување на услови за побрза социјализација и поголема вклученост на оваа 
група во јавниот – социјален живот 

 Едукација на лицата со посебни потреби 
 
VIII. ПРОЕКТИ  

1. Проекти за функционирање и јакнење на капацитетот на Меѓуопштинското 

работно тело кое е клучен имплементатор на програмата.  

Проект Бр. 1 Буџет: 

Обезбедување на услови за 

функционирање на меѓуопштинското 

работно тело за социјална заштита 

100.000,00 
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Краток опис на проектот: (активности) 

Обезбедување на услови за функционирање на меѓуопштинското работно тело за 

социјална заштита 

Меѓуопштинското работно тело кое би било формирано во рамките на проектот 

„Градење на капацитети за подобра социјална заштита“ кое ги опфаќа општина Шуто 

Оризари има потреба од организирање на постојани средби заради задржување на 

континуитетот на работа како и поради градење на социјалните политики на локално и 

микрорегионално ниво. Поради тоа, неопходни се одржување на месечни средби кои 

можат да бидат организирани во Шуто Оризари на било кое други место со цел 

договарање на активностите, градење на заедничка социјална локална политика и 

евалвација на реализираните активности. 

 

Очекувани резултати:  

Со одржување на едномесечните средби ќе се постигне континуитет во 

меѓуопштинската соработка на полето на социјална заштита и ќе се обезбеди 

неопходниот надзор над програмите за социјална заштита. 

 

Партнери Реализација: 

Меѓуопштинско работно тело за социјална 

заштита. 

Општина Шуто Оризари 

 

 

 

 

ЦЕЛНА ГРУПА: Меѓуопштинско работно тело 

 

Опис на проектна идеја 

Проект Бр. 2 Буџет: 

Обука на членовите на меѓуопштинското 

работно тело 

50.000,00 

 

Краток опис на проектот: (активности) 
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Обука на членовите на меѓуопштинското работно тело 

За обезбедување на потребни квалификации, надградување на знаењата и размена на 

искуства неопходно е градење на капацитетите на членовите на меѓуопштинското 

работно тело. Обуките кои би се спроведувале можат да бидат организирани како од 

општините, но и од домашни и меѓународни организации кои во обемот на својата 

работа ја третираат оваа тематика. 

 

Очекувани резултати:  

Обезбедување на знаење за членовите на работното тело 

Размена на искуства со слични тела 

Донесување на квалитетни одлуки базирани на знаење и искуство  

 

Партнери Реализација: 

Меѓуопштинско работно тело за социјална 

заштита. 

Општина Шуто Оризари 

Донаторски организации 

Консултански организации 

 

 

 

ЦЕЛНА ГРУПА: Меѓуопштинско работно тело 

 

Опис на проектна идеја 

Проект Бр. 3 Буџет: 

Купување на софтверот за социјалната 

карта на општина Шуто Оризари 

60.000,00 

 

Краток опис на проектот: (активности) 

Купување на софтверот за социјалната карта на општина Шуто Оризари 

Во рамките на проектот „Градење на капацитети за подобра социјална заштита“ ќе се 

изработи софтвер за потребите на општините кој е компатибилен со софтверските 
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програми кои ги имаат во МЦСР, односно во МТСП. Истиот во моментот ги опфаќа само 

лицата од три категории на социјални случаи, но може да биде надграден и дополнет 

со останатите категории на социјални категории. 

 

Очекувани резултати:  

Обезбедување на квалитетна електронска евиденција на корисници на социјални 

услуги 

Овозможување на квалитетна анализа на различни категории социјални категории 

 

Партнери Реализација: 

Меѓуопштинско работно тело за социјална 

заштита. 

Општина Шуто Оризари 

Донаторски организации 

Консултански организации 

 

 

 

* Потребни буџетски средства за реализација на овој дел од Програмата: 210.000,00 д 

 2. Проекти за Целна група 1: Лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дроги и 

други психотропни супстанции 

Опис на проектна идеја 

Проект Бр. 1 Буџет: 

Превентивна програма наменета за 

младите во образовните институции 

100.000,00 

 

Краток опис на проектот: (активности) 

Превентивна програма наменета за младите во образовните институции 

Главна цел на проектот е младите луѓе да се едуцираат со стекнување на знаења и 

усвојување на здрави животни стилови кои ќе им помогнат во  својот живот да го 

направат правиот избор и да станат корисни и здрави личности. 

Се предвидуваат работилници во сите основни училишта со учениците од седмо 
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одделение, како и работилница со ученици од втора година од средното училиште. 

 

Очекувани резултати:  

Реализација на овој проект ќе овозможи младите да ги почитуваат разликите помеѓу 

нив самите и истите да им помогнат во развој на нивниот идентитет, елиминирајќи го 

стравот од непознатото. Креативната комуникација ќе овозможи нивен личен раст и 

развој, ќе добијат увид во сопствените емоции и начин на комуникација во 

разрешување на конфликтите. 

 

Партнери Реализација: 

Општина Шуто Оризари 

НВО  

Волонтери 

Образовни институции 

Континуирано во текот на учебната година 

 

 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 1: Лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дроги и други 

психотропни супстанции 

 

Опис на проектна идеја 

Проект Бр. 2 Буџет: 

Воспоставување на сорботка со дневниот 

центар за зависници од дроги на ниво на 

Град Скопје 

100.000,00 

 

Краток опис на проектот: (активности) 

Проширување на активностите на дневниот центар за зависници од дроги 

Со оглед на позитивното искуство и резултатите кои се постигнаа во овој центар, се 

наметна потребата за воспоставување на соработка со истиот.   

 

Очекувани резултати:  
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Обезбедена ресоцијализација на лицата корисници на дроги. 

 

Партнери Реализација: 

Општина Шуто Оризари 

НВО сектор 

Министерство за труд и социјална 

политика 

Приватен сектор, Здравствени домови, 

Волонтери 

 

  

 

 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 1:  Лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дроги и други 

психотропни супстанции 

 

Опис на проектна идеја 

Проект Бр. 3 Буџет: 

Едукација на семејствата на зависници од 

дроги 

50.000,00 

 

Краток опис на проектот: (активности) 

Едукација на семејствата на зависници од дроги 

Како  неопходен сегмент за време на третманот на лицата корисници на дроги, од 

досегашното искуство се покажа дека клучно е односот на семејствата и третманот од 

нивна страна на лицата корисници на дроги. Поради тоа, едукацијата на семејствата во 

кои има корисници на дрога е потребна поради намалување на ризикот од  појава на 

други негативни дејствија, болести и слично. 

 

Очекувани резултати:  

Намален број на лица кои се отфрлени од своите семејства со што се намалува и 

можноста за појава на други несакани дејствија.  

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

Партнери Реализација: 

Општина Шуто Оризари 

НВО сектор 

Здравствени институции 

 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 1:  Лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дроги и други 

психотропни супстанции 

 

Опис на проектна идеја 

Проект Бр. 4 Буџет: 

Психосоцијални интервенции 

организирани  на локално ниво 

50.000,00 

 

Краток опис на проектот: (активности) 

Психосоцијални интервенции организирани  на локално ниво 

Овие интервенции се состојат од следниве активности: 

- Советодавни и информативни услуги на зависниците од дроги 
- Едукативни работилници 
- Вработување / работно ангажирање на лицата зависници од дроги 

 

Очекувани резултати:  

Намалување на штетните последици од злоупотребата на дроги 

 

Партнери Реализација: 

Општина Шуто Оризари 

НВО сектор 

МЦСР 

Здравствени институции 

 

 

 

* Потребни буџетски средства за реализација на проектите наменати за Целна група 

1:   310.000,00 денари 
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3. Проекти за Целна група 2: Стари лица без семејна грижа над 65 години 

 

Опис на проектна идеја 

Проект Бр.1 Буџет: 

Изработка на студија за избор на модел за 

изградба на дом за стари лица во 

регионот. 

50.000,00 

 

Краток опис на проектот: (активности) 

Изработка на студија за избор на модел за изградба на дом за стари лица во регионот. 

Со оглед на тоа што бројот на оваа категорија на лица е во постојан подем, како и тоа 

што досегашните напори за наоѓање на трајно решение не вродија со резултат на ова 

поле, потребата од првична студија каде што би биле земени во предвид сите можни 

модели за изградба на дом за стари лица како потреба во регионот е неопходна. 

 

Очекувани резултати: 

Студијата треба да даде одговор на неколку прашања: Кој модел да биде избран за 

изградба на дом за стари лица (јавен објект, приватно јавно партнерство, 

преадаптација на друг објект) местоположба на истиот, капацитет со легла. Исто така, 

студијата да даде одговор и на финансиските прашања (потребен буџет и финансиска 

одржливост на истиот.) 

Партнери Реализација: 

Општините во регионот 

Министерство за труд и социјална 

политика 

 

 

 

 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 2 : Стари лица без семејна грижа над 65 години 

 

Опис на проектна идеја 
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Проект Бр.2  Предлог буџет: 50.000,00 

Изградба на дом за стари лица Во зависност од студијата која треба да 

биде изработена (проект бр. 1 ) 

 

Краток опис на проектот: (активности) 

Изградба на дом за стари лица 

Станува збор за проект од пошироко значење. Со изградбата на ваков објект (или 

преадаптација, во зависност од избраниот модел) трајно се решаваат проблемите на 

старите лица со без семејна грижа. Објектот би нудел социјални услуги (можност за 

престој и дружење) и здравствени услуги. Сите услуги и активности треба да бидат 

претходно дефинирани во студијата. 

 

Очекувани резултати:  

Згрижување на старите лица без семејна грижа; 

Можност за остварување приходи (самоодржливост) од други лица кои би ги 

користеле услугите; 

Можност за развој на здравствен туризам. 

 

Партнери Реализација: 

Општините во регионот 

Министерство за труд и социјална 

политика 

Приватен сектор 

Здравствени домови 

Пензионерски здруженија 

 

 

 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 2: Стари лица без семејна грижа над 65 години 

 

Опис на проектна идеја 
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Проект Бр.3 Буџет: 50.000,00 

Изработка на студија за 

институционализирање на категоријата 

згрижувачки семејства и спроведување на 

пилот проект ,,згрижувачко семејство,, 

 

 

Краток опис на проектот: (активности) 

Анализа на реалните можности за востановување на институцијата  ,,згрижувачки 

семејства,, за потребите на граѓани од општина Шуто Оризари 

Обезбедувањето финансиски средства кои ќе бидат надоместок на оние фамилии кои 

кај себе ќе згрижат стари лица и ќе им помагаат за нивно нормално функционирање во 

моментов и покрај добрата намера сепак е нереална амбиција. Од тука потребата од 

аналитички пристап кон оваа проблематика и согледување на сите аспекти (потреби, 

капацитети, простор, инвестициони вложувања, средства за тековно функционирање, 

обука на семејствата и сл.) со можност за спроведување пилот проект на едно или 

неколку ,,сместувачки семејства,, 

 

Очекувани резултати:  

Намалување на чувството на осаменост кај старите лица и нивното чувство на 

непродуктивност,  воено обезбедувајќи им подобри услови за живот 

 

Партнери Реализација: 

Општина Шуто Оризари 

Министерство за труд и социјална 

политика 

Приватен сектор 

Здравствени домови 

Пензионерски здруженија 

НВО сектор, Волонтери 

 

 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 2: Стари лица без семејна грижа над 65 години 
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Опис на проектна идеја 

Проект Бр.4 Буџет: 100.000,00 

Народна кујна   

 

Краток опис на проектот: (активности) 

 

Постои програм обезбеден преку МТСП, со кој што се обезбедува право на дневен 

оброк. Со проширување на оваа програма, би можел бројот на корисници да се удвои, 

за што е потребна дополнителна финансиска, техничка и стручна поддршка. 

Во народните кујни се врши подготовка и дистрибуција на храната до корисниците на 

овој вид на услуги. 

 

Очекувани резултати:  

Навремена и редовна исхрана за оние кои неможат финансиски или физички да си ја 

овозможат. 

 

Партнери Реализација: 

Општина Шуто Оризари 

Министерство за труд и социјална 

политика, Приватен сектор, 

Здравствени домови 

Пензионерски здруженија 

НВО сектор, Волонтери 

 

 

 

 

* Потребни буџетски средства за реализација на проектите наменати за Целна група 

2:  - 250.000,00 денари 

4. Проекти за Целна група 3: Лица со ментална и телесна попреченост 

Опис на проектна идеја 

Проект Бр. 1 Буџет: 
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Изградба и одржување на соодветни 

пристапни влезови за лица со 

инвалидитет  

300.000,00 

 

Краток опис на проектот: (активности) 

Изградба и одржување на соодветни влезови за лица со инвалидитет 

Изготвување на правилник според кој секоја институција ќе има соодветен  влез кој ќе 

овозможи лесен пристап до просториите од страна на лицата со инвалидитет.  

Обезбедување на посебни патеки за пристап на лица со посебни потреби во 

инвалидски колички на влезот на институции чиј оснивач е општината.  

 

Очекувани резултати:  

Поголема присутност на лицата со инвалидитет во секојдневните активности и давање 

на можноста за рамноправност во извршувањето на задачите.  

Овозможување рамноправност и независност во извршувањето на секојдневните 

обврски на инвалидизираните лица. 

 

Партнери Реализација: 

Општина Шуто Оризари 

Министерство за труд и социјална 

политика 

Приватен сектор 

Здравствени домови 

НВО сектор 

Волонтери 

 

 

 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 3: Лица со ментална и телесна попреченост 

 

Опис на проектна идеја 
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Проект Бр. 2  Буџет: 100.000,00 

Кампања за постигнување на 

задоволително ниво на вработеност и 

мерки за поттикнување на вработувањето 

на лица со посебни потреби  и телесно 

инвалидизирани лица 

 

 

Краток опис на проектот: (активности) 

Спроведување кампања и превземање мерки за поттикување на вработувањето на 

лица со посебни потреби  и телесно инвалидизирани лица 

Невработеноста кај оваа категорија граѓани е значителна. Доколку се сака да има се 

помогне на овие лица треба да се обезбедат услови. Потребно е обезбедување 

спроведување на политики кои ќе ја променат ваквата состојба а во догледно време да 

се разгледа можноста од обезбедување работен простор и услови (алат и материјали) 

за работа.   

 

Очекувани резултати:  

Намален број на невработени лица од оваа категорија. 

 

Партнери Реализација: 

Општина Шуто Оризари 

Министерство за труд и социјална 

политика 

Приватен сектор 

Здравствени домови 

НВО сектор 

 

 

 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 3: Лица со ментална и телесна попреченост 

 

Опис на проектна идеја 

Проект Бр. 3 Буџет 
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Организирање на граѓански трибини / 

акции  за подигање на свеста на граѓаните 

100.000,00 

 

Краток опис на проектот: (активности) 

Организирање на граѓански трибини / акции  за подигање на свеста на граѓаните 

Организирање на граѓански трибини и акции во кои отворено ќе се зборува за 

предрасудите за лицата со инвалидитет, нивните права и можности, запознавање на 

граѓаните со состојбата и можностите на овие лица во општеството. 

 

Очекувани резултати:  

Дефинирање на моменталната положба и изнаоѓање решенија за подобрување на 

социјалната поставеност на лицата со инвалидитет   во општеството. 

 

Партнери Реализација: 

Општина Шуто Оризари 

Министерство за труд и социјална 

политика 

Приватен сектор 

Здравствени домови 

НВО сектор 

МЦСР  

 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 3: Лица со ментална и телесна попреченост 

 

Опис на проектна идеја 

Проект Бр. 4 Буџет: 

Обезбедување на услови за побрза 

социјализација и поголема вклученост на 

оваа група во јавниот – социјален живот. 

100.000,00 
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Краток опис на проектот: (активности) 

Олеснување на условите за социјализација и вклученост на лицата од руралните 

подрачја 

 

Очекувани резултати:  

Зголемување на активноста на лицата од населените места во активноста на 

здруженијата во кои членуваат. 

 

Партнери Реализација: 

Општина Шуто Оризари 

Министерство за труд и социјална 

политика 

Приватен сектор 

Здравствени домови 

НВО сектор 

МЦСР  

Транспортни компании 

 

 

 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 3: Лица со ментална и телесна попреченост 

 

Опис на проектна идеја 

Проект Бр. 5 Буџет: 

Едукација на лицата со посебни потреби 50.000,00 

 

Краток опис на проектот: (активности) 

Едукација на лицата со посебни потреби 

Потребата од едукација на самите лица со посебни потреби кои не се членови на 

здружението е неопходна, коишто заради срам или страв да не бидат етикетирани се 

затворени во домашни средини, ретко излегуваат и не учествуваат во активности кои би 
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им го подобрил квалитетот на живеењето. Членовите на здружението прават 

самостојни напори преку разговор или покани за ги вклучат во своите дружења, но 

ретко кога тоа е успешно.     

 

Очекувани резултати:  

Пребродување на стравот дека се непосакувана категорија на граѓани. 

Активирање во активностите на здружението 

 

 

Партнери Реализација: 

Општина Шуто Оризари, Министерство за 

труд и социјална политика, 

Приватен сектор, Здравствени домови,НВО 

сектор, 

МЦСР  

 

 

 

 

 

 

* Потребни буџетски средства за реализација на проектите наменати за Целна група 

3:   650.000,00 денари 

IХ. Други активности и трансфери од социјалната сфера. 

1. Меѓународна – прекугранична соработка. 
Во делот на социјалната заштита, општина Шуто Оризари преку ИПА-Програмата ќе 

направи напори да изготви и реализира проекти на меѓународно ниво. 

2. Други социјални трансфери. 

Имајќи предвид дека во текот на секоја фискална година, до општина Шуто Оризари со 

ургентни барања на финансиска помош се обраќаат лица или семејства кои од одредени 

причини се изложени на социјален ризик (болест, непогода од различен вид, материјална 

загрозеност и слично), од Буџетот на општината преку оваа Програма се предвидуваат 

300.000,00 денари за еднократна финансиска помош. 

Х. БУЏЕТ.  
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 За реализација на активностите и проектите предвидени со оваа програма потребни 

финансиски средства во вкупен износ од 1.410.000,00 денари од Буџетот на општина Шуто 

Оризари за 2018 година.  

            

                                                                          Претседател 
                                                                                           на Советот на општина Шуто Оризари 
                                                                с.р.Фатима Османовска 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Бр. / No. /  08-1261/21. 
22.12. 2017 год. / bers                                                               
СКОПЈЕ – SKOPJE                                                                 
  

Врз основа на член 22, став 1,точка1од Законот залокална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр. 5/02), член 36, став 1, точка 5 од Статутот на Општина Шуто Оризари ("Службен гласник на Општина 
Шуто Оризари" бр.1/), а во врска со член 15, став 1, точка 1 од Законот за Град Скопје ("Службен весник 
на РМ" бр.55/04, 158/11), член 11, 12 и 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен 
весник на РМ"бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13, 
42/14,199/14,44/15,193/15,31/16,163/16), а согласно член 43 и 48 од Законот за градежно земјиште 
("Службен весник на РМ" бр.82/08,143/08, 53/11,144/12, 25/13, 137/13, 
163/13,193/15,226/15,23/16,30/16,31/16,142/16,178/16,190/16), Советот на општина Шуто Оризари на 
својата 2-та седница, одржана на 22.12. 2017 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на 

П Р О Г Р А М А 
(Ф) 

УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
ЗА 2018 ГОДИНА  
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Член 1 

 Се усвојува програма (Ф) УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ ЗА 2018 

ГОДИНА. 
 

Член 2 
 Составен дел на Оваа Одлука е Годишната програма (Ф) УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ НА 

ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ ЗА 2018 ГОДИНА  
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
“Службен гласник на општина Шуто Оризари“. 
  
 
                                                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                                  с.р.Фатима Османовска 

 

 

 

 

 

 

 Врз основа на член 22, став 1,точка1од Законот залокална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр. 5/02), член 36, став 1, точка 5 од Статутот на Општина Шуто Оризари ("Службен гласник на Општина 
Шуто Оризари" бр.1/), а во врска со член 15, став 1, точка 1 од Законот за Град Скопје ("Службен весник 
на РМ" бр.55/04, 158/11), член 11, 12 и 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен 
весник на РМ"бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13, 
42/14,199/14,44/15,193/15,31/16,163/16), а согласно член 43 и 48 од Законот за градежно земјиште 
("Службен весник на РМ" бр.82/08,143/08, 53/11,144/12, 25/13, 137/13, 
163/13,193/15,226/15,23/16,30/16,31/16,142/16,178/16,190/16), Советот на општина Шуто Оризари на 
својата 2-та седница, одржана на 22.12. 2017 година, донесе: 

 
ПРОГРАМА (Ф) 

УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
ЗА 2018 ГОДИНА 

ВОВЕД: 
 
ПРОГРАМАTA ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ ,,Ф’’ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ ЗА 2018 ГОДИНА ГИ 
СОДРЖИ СЛЕДНИТЕ ПОДПРОГРАМИ: 
 
I. Ф.1-ПОДПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
II.Ф.2-ПОДПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
          (тековно оперативни трошоци) 
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III.Ф.А-ПОДПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
           (капитални трошоци) 
     1.ФА0- Уредување на градежно земјиште 
           (капитални трошоци) 
  
ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ ,,Ф’’ ПО СИТЕ ОСНОВИ 
ИЗНЕСУВААТ: 
 
ПРИХОДИ: 
 

Основна 

ставка 

Подставка Видови на приходи Износ во денари 

 

   Планирано 

  Вкупно приходи 71.500.000,00 

 717137 Надоместок за уредување на градежно земјиште 1.500.000,00 

 733144 Надоместок за утврдување на правен статус на 

бесправно изградени објекти 

 

8.000.000,00 

 741211 Капитални трансвери од други нивоа на власт 15.000.000,00 

 742114 Приходи од Европска Унија и ИПА фондови 47.000.000,00 

 
Овие вкупни приходи се распоредуваат во подпрограмите: Ф1, Ф2, и ФА 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАМА (Ф1) 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ-СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА 
 

Подпрограмата содржи: 
 

I.       Извори на финансирање на Подпрограмата 
II.       Начин на распределба на средствата за финансирање на подпрограмата за 
III.   Урбанистичко планирање 
IV. Средства наменети за урбанистичко планирање 
V.       Динамика за извршување на Подпрограмата 
VI. Преодни и завршни одредби 
 
I.ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА 
 
 Подпрограмата за урбанистичко планирање за 2018 година се финансира од Буџетот за 2018 
година. 
 
II.НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА  Ф1. 
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
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        Расходите за реализација, според намената ипопоедини видови елементи за урбанистичко 
планирање на Општина Шуто Оризари, Скопје се: 

 
Oсновна  

ставка 

Под- 

ставка 

Ред. 

бр. 

Видови расходи  Планирано 

(денари) 

Ф1.УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

                                                                                           Вкупни расходи 4.350.000,00 

425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ 4.050.000,00 

 425640 1. Изработка на просторни  и 

урбанистички планови и ревизија на 

истите 

   

 

3.500.000,00 

 425920 2. Услуги за копирање, печатење и 

издавање документи 

   

      100.000,00 

 425970 3. Консултански услуги       150.000,00 

 425990  Други договорни услуги-Геодетски 

елаборати, Елаборати за заштита 

на животна средина, подземен 

катастар, излагање на парцели во 

катастар,подземен катастар и др. 

   

 

 

 

 

      300.000,00 

426 ДРУГИ ТЕКОВНИ УСЛУГИ           50.000,00 

 426410 4. Објавување огласи           50.000,00 

485 НЕМАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ (Капитални расходи)   250.000,00 

 485230  Компјутерски софтвер         100.000,00 

  5. ГИС (Геогравски информативен 

систем) 

        50.000,00 

  6. Интернет платформа за поддршка 

при презентација на ДУП 

        100.000,00 

 
*Насловите на секој урбанистички план по потреба може да бидат описно дополнети/изменети во 
текот н на постапките, поради полесно согледување на локацијата на опфатот. 
*Одлуките за урбанистичком планска документација ќе седонесуваат по потреба и насловите на 
истите ќе зависат од локацијата. 
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*Плановите од оваа Програма ќе се изменуваат и донесуваат во редовна постапка, со утврдување на 
Нацрт план и донесување на Предлог план, пропишан во член 22 став 1 од законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Сл. Весник 
бр.51/2005;137/2010;18/2011;53/2011;144/2012;55/2013;163/2013;42/ 
2014;199/2014;44/15;193/15 и 31/16). 
 
 Во текот на реализацијата на Програмата може да се врши прераспоредување  на средствата на 
работите од една во друга позиција, по потреба, за што одлучува Советот на Општина Шуто 
Оризари, Скопје 
 
#Образложение на постапката 425 Договорни услуги 
 
 Имајќи во предвид дека изработувањето и донесувањето на деталните урбанистички планови е 
континуиран процес и јавен интерес и е од особено значење за општината Шуто Оризари,, потребно 
е општината во својата динамика за урбанистичко планирање на Деталниот урбанистички план 
(ДУП), да има отворени можности за интервенирање во истите, континуирано следејки ги измените во 
законската регулатива. Подонесувањето на Генералниот Урбанистички план (ГУП) на Град Скопје 
донесен со Одлука бр.07-5068/1 од 03.12.2012 година објавена во Службен гласник на Град Скопје 
бр.18/12, општината Шуто Оризари треба да ги усогласи деталните урбанистички планови од целата 
своја територија со донесување урбанистичка планска документација, усогласена  со одредбите од 
новиот ГУП. Објавување за јавни анкети и презентации како и консултански услуги за надворешни 
членови (стручни лица од областа на урбанистичкото планирање) на комисијата формирана од 
Градоначалникот која одобрува плански програмии дава мислења по детални урбанистички планови 
изработени од овластена фирма за урбанистичко планирање,согласно член 17 став 4 од Законот за 
просторнои урбанистичко планирање. За појаснување на оваа постапка во прилог на оваа програма е 
доставен и Правилник и постапка за донесување на Детални урбанистички планови. 
 
#Образложение на постапката 426 
 
 Секоја иницијатива и самоиницијатива за донесување на ДУП согласно Законот за просторно и 
урбанистичко планирање треба да биде објавено со огласи во јавните медиуми и дневниот печат. 
Согасно член 17 став 7 од наведениот закон објавувањето и изработката на ДУП можат да ја 
финансираат и заинтересирани правни и физички лица чии програмски барања и подрачја на 
интерес се прифатливи за Општина Шуто Оризари, Скопје и се во рамките на ГУП. 
 
#Образложение на постапката 485 Капитални расходи 
 
 Со компјутерски софтвер, предвидени се надградба и одржување на ГИС софтверот за издавање 
изводи од ДУП како и интернет платформа за поддршка при презентација на детални урбанистички 
планови на територија на општина Шуто Оризари на начин разбирлив за пошироката публика и 
целата постапка за донесување на ДУП по електронски пат. 

 
  а) Планирани локалитети за изработка на Детални урбанистички планови: 
 
Населбата во Граници на ГУП: 
 
  •   Четврт СОЗ: Источна страна: Локален пат Шуто Оризари - Визбегово, Северна страна: 
Полски пат, западна страна: Локален пат Горно Оризари - Визбегово, јужна страна: КО Визбегово - 
меморијални простори - гробишта 
 
  •   Четврт С04: Источна страна: Локален пат с. Горно Оризари - Визбегово, западна страна: 
Локален пат Горно Оризари - Визбегово, северна страна: Обиколница, јужна страна: Полски пат, - 
производство, дистрибуција и сервиси 
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  •   Четврт С05: Источна страна: ул. Шуто Оризари, западнастрана: Локален пат Горно Оризари 
- Визбегово, северна страна: Обиколница, јужна сграна:Локален пат (ул. АлександарУрдаревски) - 
производство, дистрибуција и сервиси 
 
  •   Четврт С06: Источна страна: ул. Шуто Оризари, западна страна: ул. Шуто Оризари 31 и 
Локален пат Шуто Оризари - Визбегово, северна страна: Локален пат (ул. Александар Урдаревски), јужна 
сграна: железничка пруга Скопје-Белград - домување и мешана намена 
 
  •   Четврт С07: Источна страна: ул. Нов Живот, западна страна ул. Шуто Оризари, северна 
страна Обиколница, јужна страна ул. Гвадалахара. – домување-Станбен комплекс  Шуто Оризари 2, 
вочиј комплекс се предвидени станбени објекти за индивидуално и колективни домување, 
производство, дистрибуција и сервиси.  
 
  •   Четврт С08: Источна страна: ул. Мак. Кос. Бригада 10 и ограда на Градски гробишта, 
западна страна ул. Шуто Оризари, северна страна: ул. Гвадалахара, јужна страна: железничка пруга 
Скопје-Белград – домување-Станбени индивидуални згради и згради за колективно домување во 
чиј комплекс ќе се предвиде и дел за социјални станови 
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Скица бр. 1 

 
 

III.СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
 
 Оваа програма Ф1-Урбанистичко планирање  на подрачјето на Општина Шуто Оризари ќе се 
финансира од Буџетот на Општина Шуто Оризари предвидени за 2018 година и од други внатрешни и 
надворешни субјекти,  а средствата ќе бидат обезбедени од: 
 
 - Надоместок за користење (уредување) на градежно земјиште -Надомест за изработка на просторни и 
урбанистички планови од Буџетот на град Скопје. 
 - Надомест за донесување на урбанистички планови и ДУП по барање од правни и физички лица 
 - Продавање и давање под закуп на градежно земјиште  предвидено во текот на 2018 година 
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- Министерство за транспорт и врски, Буџет на РМ, Европска унија, ИПА фондови и други домашни и 
странски донатори 

 
 
IV.ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
 Динамиката на извршување на програмата, во најголема мера, е условена од обемноста и сложеноста 
на постапката за изработување и донесување на деталните урбанистички планови, согласно правната 
регулатива, но и од актуелните технички услови во помала мера, како и од приливот на средствата од 
надоместокот за уредување на градежно земјиште , уредување правен статус на бесправно изградени 
објекти и финансиската поддршка од другите горе нведени фактори. 
 
V.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Шуто Оризари, преку Секторот за 
урбанизам,комунални дејности и животна средина - Одделението за урбанизам и просторно планирање. 
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ПОДПРОГРАМА (Ф2) 
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ ЗА 2018 ГОДИНА 
 
Подпрограмата Ф2 содржи: 
 
I. Извори на финансирање на подпрограмата 

II. Начин на распределба на средствата за финансирање на подпрограмата за уредување на гра- 
     дежно земјиште 
III.  Динамка за извршување на подпрограмата 

IV. Преодни и завршни одредби 
 

I.ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА 
 
       Подпрограмата за уредување на градежно земјиште за 2018 година  се финансира од Буџетот на 
општина Шуто Оризари и од други надворешни и внатрешни субјекти. 
 
II.НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГРАМАТА 
 
      Расходите за реализација,според намената и по поедини видови елементи за уредување на градежно 
земјиште на Општина Шуто Оризари, Скопје се: 
 
Основна  

ставка 

Подставка Ф2.УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ Планирано 

ВКУПНО РАСХОДИ                4.250.000,00 

425  Други договорни услуги                   750.000,00 

 425940 Рушење-одстранување на објекти                   600.000,00 

 425970 Консултански услуги                   150.000,00 

426  Други тековни расходи                3.500.000,00 

 426990 Во функција на реализација на Програмата ФА, 

расчистување диви депонии, одстранување хаварисани 

возила, користење пајак служба за дислоцирање на 

паркирани возила и обезбедување локација за истите и др. 

 

 

 

 

                3.500.000,00 

 
III.ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
 Динамиката на извршувањето ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од приливот 
на средствата од надоместокот за уредување на градежно земјиште и надоместокот за уредување на 
градежно земјиште, надо местокот за утврдување на на правен статус на бесправно изградени објекти. 
 
IV.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
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 Реализацја на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Шуто Оризари преку Одделението за 
инспекциски работи и комунални редари. 

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ  
 
 Секторот за инспекциски работи-Општински инспекторат врши инспекциски надзор над работите од 
подрачјата за кои е формиран, според Законот за инспекциски надзор и важечките матрејални закони кои 
поединечно ги уредуваат надлежностите во следните подрачја:  
1.Градежништво и урбанизам:  
 Овластен градежен инспектор во рамки на надлежностите утврдени со Законот за градење има право 
да врши инспекциски надзор во текот на изградбата, како и инспекциски надзор на објект кога во него се 
врши пренамена на конструктивните елементи во поглед на нивната механичка отпорност, стабилност и 
сеизмичка заштита. Овластениот урбанистички инспектор врши инспекциски надзор над примената на 
Законот за просторно и урбанистичко планирање и прописите донесени врз основа на него. 
 
 2. Комунални дејности, јавна чистота и заштита на животна средина: 
 Овластениот комунален инспектор врши инспекциски надзор над работењето на јавните претпријатија 
за вршење комунални дејности, основани од општината, правни и физички лица на кои општината им 
доверила вршење комунални дејности согласно закон, примена на одредбите од Одлуката за комунален 
ред, согласно Законот за комунални дејности, како и инспекциски надзор на јавните површини и на 
отворени простори на јавните објекти кои се од јавен интерес од локално значење согласно Законот за 
јавна чистота. Овластен инспектор за животна средина врши инспекциски надзор над правата и 
должностите на правните и физичките лица во обезбедување услови за заштита и унапредување на 
квалитетот и состојбата на медиумите на животната средина заради остварување на правото на 
граѓаните за здрава животна средина.Присилно административно извршување на донесени управни акти 
на овластените инспектори – отстранување на времени објекти, бесправни градби, архиктектонски 
бариери и друг вид на пречки на јавни површини, расчистување на депонии, мерење бучава и слично. 
 
 Присилно административно извршување на донесени управни акти на овластените инспектори – 
отстранување на времени објекти, бесправни градби, архиктектонски бариери и друг вид на пречки на 
јавни површини, расчистување на депонии, мерење бучава и слично. 
 

ПОДПРОГРАМА  ,,ФА’’ 
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

(КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ) 
ПОДПРОГРАМА ФА0 содржи 

 
I.Просторот на уредување 
 
II.Oбем на работи за подготвување и расчистување на градежно земјиште 
 
III. Обем и степен на опремување на градежното земјиште 
 
IV.Начин на распределба на средствата за финансирање на подпрограмата за уредување на 
градежното земјиште 
 

I. Динамика на извршување на програмата  
 

II. Пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште 
 

III. Висина на надоместокот и негова распределба  
 

IV. Начин на распределба на средствата за финансирање изградба на инфраструктура  
 

V. Преодни и завршни одредби  
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I. ПРОСТОР НА УРЕДУВАЊЕ 

 
 Како простор кој е предмет на уредување на градежното земјиште се смета изграденото и 
неизграденото градежно земјиште на подрачјето на Општина Шуто Оризари определено со ДУП-ови, 
без населените места. 
 
II. ОБЕМ НА РАБОТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ  

 Под обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште за изградба на 
инфраструктурни објекти се подразбира:   
 

оформување на геодетска документација, 

извршување на основни геомеханички испитувања, 

решавање на имотно правните односи, 

расчистување на градежна парцела (селидба, уривање и транспорт). 
 
III. ОБЕМ И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
 

 Градежното земјиште се уредува во обем и степен согласно Правилникот за степенот за 
уредувањето на градежното земјиште со објекти на инфраструктура и начинот на уредување на 
висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост, со инфраструктура 
од значење за Општина Шуто Оризари согласно ДУП-ови, и тоа: 
 а) објекти за заедничка комунална потрошувачка:   

изградба на јавен пат и други површини согласно ДУП; 

изградба на атмосферска и канализациона мрежа; 

изградба на топловодна мрежа/приклучоци; 

изградба на јавно осветлување; 

изградба на јавно зеленило. 

 б) објекти за индивидуална комунална потрошувачка:   
изградба на водоводна мрежа до водомерна шахта; 

изградба на фекална канализациона мрежа до последната шахта; 

изградба на топлификациона мрежа до и со последната шахта; 
Целосното опремување на градежното земјиште се врши по обезбедувањето на правни 
претпоставки, технички услови и материјални средства. 
 
IV. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОДПРОГАМАТА ФА (ФА0)ЗА 
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Основна  

ставка 

Подставка Оддел ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ Планирано 

1 2 3 4 5 

   ВКУПНИ РАСХОДИ   62.900.000,00 

     

ФА   КАПИТАЛНИ РАСХОДИ   62.900.000,00 

ФА0   УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

(КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) 

 62.900.000,00 

 482  УЛИЦИ И ПАТИШТА  62.900.000,00 
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 482110  Подготвување на проекти вклучувајќи дизајн на улици и 

патишта 
   3.550.000,00 

  1. Проекти за водоводна мрежа 400.000,00 

  - Проекти за водоводна мрежа по локација   150.000,00 

  - Ревизија на Проекти за водоводна мрежа     50.000,00 

  - Проекти за приклучок од главна мрежа до урбана парцела 

(Обврска на општината од потпишани договори за комунално 

уредување на градежно земјиште со правни и физички лица) 

 

 

 

     200.000,00      

  - Проекти за дислокација на мрежи / 

  2. Проекти за фекална канализација     750.000,00  

  - Проекти за фекална мрежа       350.000,00 

  - Ревизија на Проекти за фекална мрежа 100.000,00 

  - Проекти за приклучок од главна мрежа до урбанистичка 

парцела. (Обврска на општината од потпишани договори за 

комунално уредување на градежно земјиште со правни и 

физички лица) 

               

 

       300.000,00 

  - Проекти за дислокација на фекални мрежи / 

  3. Проекти за атмосверска канализација 850.000,00 

  - Проекти за атмосверска мрежа по локации        600.000,00 

  - Ревизија на Проекти за атмосверска мрежа        150.000,00 

  - Проекти за приклучок од главна мрежа до урбанистичка 

парцела.(Обврска на општината од потпишани договори за 

комунално уредување на градежно земјиште со правни и 

физички лица) 

          

 

100.000,00 

  - Проекти за дислокација на атмосверски мрежи / 

  4. Проекти за ниско напонска електрична мрежа             / 

  - Проекти за ниско напонска електрична мрежа по локации             / 

  - Ревизија на Проекти за ниско напонска електрична мрежа по 

локации 
            / 

  - Проекти за дислокација на нисконапонски електрични мрежи              / 

  5. Проекти за коловоз            900.000,00 

  - Проекти за коловоз по локации           600.000,00 
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  - Ревизија на Проекти за коловоз         150.000,00 

  - Проекти за приклучок од главна коловозна мрежа до 

урбанистичка парцела. (Обврска на општината од потпишани 

договори за комунално уредување на градежно земјиште со 

правни и физички лица 

         

 

          

150.000,00 

  6. Проекти за тротоари, пешачки и велосипедски патеки 150.000,00 

  - Проекти за тротоари, пешачки и велосипедски патеки               120.000,00 

  - Ревизија на Проекти за тротоари, пешачки и велосипедски 

патеки 

               30.000,00 

  7. Сообраќајни планови, Сообраќајни проекти, Проекти за 

режим на сообраќај и Проекти за обележување на 

сообраќајна вертикална и хоризонтална сигнализација 

 

 

350.000,00 

  8. Геодетски елаборати             150.000,00 

  - Геодетски елаборати по локации            150.000,00 

 482120  ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА 42.150.000,00 

  9. Изградба на водоводна мрежа              650.000,00 

  - Изградба на водоводна мрежа по локации           300.000,00 

  - Изградба на приклучок од главна мрежа до урбанистичка 

парцела. (Обврска на општината од потпишани договори за 

комунално уредување на градежно земјиште со правни и 

физички лица). 

 

 

           300.000,00  

  - Дислокација на мрежи / 

  - Хидротехнички услови                50.000,00 

  - Приклучок на водоводна мрежа / 

  - Хлорирање на водоводна мрежи             /    

  10. Изградба на фекална канализациона мрежа         7.300.000,00 

  - Изградба на фекална канализациона мрежа по локации         7.000.000,00 

  - Изградба на приклучок од главна фекална канализациона 

мрежа до урбанистичка парцела. (Обврска на општината од 

потпишани договори за комунално уредување на градежно 

земјиште со правни и физички лица) 

         

 

           300.000,00 
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  - Дислокација на фекални канализациони мрежи / 

  11. Изградба на атмосверска канализација 21.600.000,00 

  - Изградба на атмосверска мрежа по локации на улици       21.000.000,00 

  - Изградба на приклучок од главна мрежа до урбанистичка 

парцела. (Обврска на општината од потпишани договори за 

комунално уредување на градежно земјиште со правни и 

физички лица) 

 

 

           600.000,00 

  - Дислокација на атмосверски канализациони мрежи             / 

  12. Изградба на улично осветлување            / 

  - Изградба на електрична мрежа по локации            / 

  - Електричен приклучок            / 

  - Дислокација на електрични мрежи             / 

  13. Изградба на коловоз      12.000.000,00 

  - Изградба на коловоз на улици по локации       12.000.000,00 

  14. Изградба на тротоари, пешачки и веосипедски патеки и 

архитектонски бариери 

           600.000,00 

  - Изведба на тротоари, пешачки и велосипедски патеки и 

архитектонски бариери  

       600.000,00 

  - Изведба на пешачки патеки за лица со оштетен вид  / 

 482130  РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА 17.050.000,00 

  15. Реконструкција на водоводна мрежа            150.000,00 

  - Интервенции на водоводна мрежа              150.000,00 

  16. Реконструкција на фекална канализациона мрежа           100.000,00 

  - Интервенции на фекална канализациона мрежа              100.000,00 

  17. Реконструкција на атмосверска мрежа / 

  - Интервенции на атмосверска канализациона мрежа / 

  19. Реконструкција на улично осветлување         1.000.000,00 

  - Интервенции на локации на улично осветлување      1.000.000,00 

  20. Реконструкција на коловоз         15.000.000,00 

  - Интервенции на улици за реконструкција на коловоз        15.000.000,00 
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  21. Реконструкција на тротоари, пешачки и велосипедски 

патеки и архитектонски бариери 

          800.000,00 

  - Интервенции на тротоари и пешачки патеки          800.000,00 

 482940 22. Надзор над изградба и реконструкција на 

инфраструктура, коловоз и тротоари и пешачки патеки  
            

          150.000,00 

 485  ВЛОЖУВАЊЕ ВО НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА            / 

 485420 23. НАДОМЕСТ ЗА ОДЗЕМЕН ИМОТ(експропријација)            / 

   Надомест за одземен имот за локации по основ на 

експропријација. 
           / 

 
 
V. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  
 
 Динамиката на извршувањето на ФА0 и ФАА програмитеќе зависи од создадените правни и технички 
услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежно земјиште и 
надоместок за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти. Динамиката на извршувањето 
на ФАА ќе зависи од добивањето на донација од достапни ЕУ фондови. 
 
VI.ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
 Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат: трошоци за изградба на 
инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка; трошоци за изградба на 
инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка; трошоци за изградба на 
инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка и трошоци за расчистување и 
опремување. 
 
а) Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка 
опфаќаат:  
 Трошоци за расчистување на градежното земјиште, за проектирање и изградба на објекти од 
основната и секундарната комунална инфраструктура за заедничка потрошувачка (основни комуналии и 
пречистителна станица) и за погодноста-бонитетот на локалитетот (комплекс), каде се гради или е 
изграден станбен, деловен или друг простор. 
 
б)Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка 
опфаќаат:  
 Трошоци за расчистување на градежното земјиште, за проектирање и изградба на објекти од 
основната и секундарната комунална инфраструктура за индивидуална потрошувачка.  
 
в) Трошоците за расчистување и опремување опфаќаат:  
 Трошоци за тековно расчистување и трошоци за опремување на градежно земјиште и за 
преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура.  
 
в.1) Трошоците за тековно расчистување на конкретна градежна парцела што паѓаат на товар на 
градот или општините опфаќаат: 
 
•износот на надомест даден како предлог-надомест во постапка за експропријација на објекти според 
пазарната вредност на становите или деловниот простор во најблиската околина до експроприраните 
објекти или објектите што се експроприраат, намалена за износот:  



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

- на вложените средства во објектите за комуналната инфраструктура (водоводна, фекална, 
топлификациона, нисконапонска електрична, ТТ инсталација, лифт и засолниште), кои не се изведени во 
експроприраниот објект,  
-на надоместок за уредување на градежно земјиште што не е платен за објекти кои се експроприраат, а 
се изградени по 01.01.1966 година и o на степенот на амортизацијата на објектот..  
•износот на надомест даден како предлог-надомест во постапка за експропријација на објекти што заради 
својата природа не се во промет и за кои не се формира пазарна цена (бунари, огради, зидови), според 
пазарната вредност на материјалот и работната рака, потребна за изградба на тие објекти, намалена за 
износ на амортизација; 
•трошоците за селидба на сопствениците и уривањето на експроприраните објекти, според тековни цени;  
•износот на надомест даден како предлог-надомест за земјиште што треба да се одземе и тоа 22% од 
основните комуналии за земјиштето. 
 •износот на надомест даден како предлог-надомест за насади, посеви, шуми и плодови на земјиштето 
што се одзема, врз основа на елементите со помош на кои според обичаите на пазарот се утврдува 
нивната пазарна цена, доколку не влегле во пазарната вредност на земјиштето. 
 
в.2) Трошоците за опремување на градежно земјиште, надвор од градежната парцела, се пресметуваат 
со претпоставени количини и тековни цени, според приложениот проект за изградба на објекти од 
комунална инфраструктура. 
 
 Трошоците за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура, се пресметуваат со 
претпоставени количини според приложениот проект за изведување на објекти од комуналната 
инфраструктура. 
Трошоците за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура, за делот во границите на 
градежната парцела, ги сноси корисникот во износ од 50% од направените трошоци.Останатите 
трошоците од 50% ги сноси Општина Шуто Оризари (40%) и Градот Скопје (60%) од комуналната 
инфраструктура. 
 
 Изградените објекти од комуналната инфраструктура кои остануваат во границите на градежната 
парцела на корисникот или под објектите што се градат, мора да бидат заштитени.Корисникот е должен, 
пред отпочнување со изградба на објектот во својата градежна парцела, да достави техничка 
документација од соодветна комунална организација и да побара писмена согласност од соодветните 
јавни претпријатија на Град Скопје и за заштита на тие објекти.Трошоците за заштита на објектите ги 
сноси корисникот. 
 
 Корисникот е должен да обезбеди и достави хидротехнички услови и енергетска согласност за 
приклучување на објектот на соодветната мрежа за индивидуална потрошувачка.За дополнително 
добиена согласност за приклучување на мрежи од индивидуална потрошувачка надоместокот ќе се 
регулира со анекс-договор, и ќе се пресметува по цени кои важат во моментот на склучувањето на анекс-
договорот. 
 
 При склучен договор за уредување на градежното земјиште, доколку комуналното претпријатие, 
односно акционерското друштво изврши измена во техничкото решение за веќе дадена согласност за 
изградба на комунална инфраструктура, истото заедно со корисникот се должни да ги сносат трошоците 
за проектирање и изградба на истата.Претходно направените трошоци, комуналното претпријатие 
односно акционерското друштво и корисникот, се должни да ги надоместат на Општина Шуто Оризари. 
 
VII. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА  
 

•Надоместок  
 
 За уредување на градежно земјиште се плаќа надоместок за уредување на градежното земјиште (во 
понатамошен текст: надоместок).  
 Висината на надоместокот се регулира со договор за уредување на градежното земјиште што 
корисникот го склучува со Општина Шуто Оризари и Град Скопје за инфраструктура во сооднос 40%-60%. 
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Договорите од предходниот став се склучуваат во писмена форма. 
 Висината на надоместокот се определува според основица со состојба на ден 01.01.2018 год.изразена 
во денари/м2 нето изградена површина и истата месечно се усогласува со промената на индексот на 
пораст на цените на мало. За месеците за кои не е објавен индексот со промената на цената на мало, ќе 
се применува последниот објавен индекс. 
 Надоместокот може да се плаќа најмногу до 12 (дванаесет) месечни рати за сите физички и правни 
лица. Првата рата во висина од 30% од износот на надоместокот се плаќа веднаш, а остатокот до 11 
(единаесет) еднакви месечни рати, за кои инвеститорот е должен да достави банкарска гаранција, до 
сектор за финансии.  
 Висината на надоместокот се пресметува во единствен износ за Градот Скопје и Општина Шуто 
Оризари и истата претставува збир на висината на трошоците од точка 1, 2 и 3 од оваа глава и тоа:  
 

1.Трошоци за заедничка комунална потрошувачка  
 Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална 
потрошувачка се утврдува како процентуален дел од основицата. 

 
2.Трошоци за индивидуална комунална потрошувачка 
 
 Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална 
потрошувачка се утврдува како процентуален дел од утврдената основица и тоа за:  
• Водоводна мрежа ----------------------------------------------1,5о%  
• Фекална канализациона мрежа ---------------------------- 1,5о%  
•Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за ниско-напонска електрична мрежа, при 
склучување анекс-договор за разликата на површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во 
висина од 2,3о % од утврдената основица, на денот на склучување на истиот.  
•Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за ТТ-мрежа и ниско напонска електрична 
мрежа, при склучување анекс-договор за разликата на површина на објектот, овој надоместок ќе се 
пресмета во висина од 1% од утврдената основица, на денот на склучување на истиот. 
 

 3. Трошоци за поранешно расчистување  
 
 Во висината на надоместокот се пресметуваат и трошоците што корисникот е должен да им ги 
надомести на Градот и на Општина Шуто Оризари за поранешно расчистување на градежната парцела 
пресметани во реален износ и по тековни цени. Трошоците за поранешно расчистување на конкретна 
градежна парцела, исплатени од Градот и Општина Шуто Оризари опфаќаат: 
• надомест за одземено земјиште и за експроприрана или национализирана недвижност, што е исплатен; 
• трошоци за селидба, уривање на експроприраните и национализираните објекти, како и евентуални 
трошоци за расчистување и санација на теренот на конкретната градежна парцела;  
• дополнително утврдените трошоци направени во претходниот период за расчистување на конкретна 
градежна парцела кои не се опфатени со основниот договор и не се регулирани со анекс-договор.  
Во трошоци за расчистување на градежна парцела не се пресметува вредноста на општествените 
станови, направените трошоци за тековното одржување и доведување во исправна состојба на 
становите, односно деловниот простор, дадени за раселување на поранешните сопственици или станари. 
 

•Распределба 
 
 Надоместокот се распределува во следниот сооднос:  
- 60% за Градот Скопје за изградба на инфраструктура  
- 40% за Општина Шуто  Оризари за изградбана инфраструктура  
 
VIII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБА НА 
ИНФРАСТРУКТУРА  
 
 Изградбата на инфраструктурата се финансира од средства што се остваруваат преку:  
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- приходите од надоместок,  
- средства на јавни претпријатија и овластени субјекти,  
- самопридонеси,  
- средствата акумулирани од поранешни вложувања и  
-други стредства, кои се уплатуваат на сметка на Градот Скопје и Општина Шуто Оризари за уредување 
на градежното земјиште и се употребуваат само за таа намена.  
 Трошоците за уредувањето на градежното земјиште се распоредуваат 60% на Градот Скопје и 40% на 
Општина Шуто Оризари за инфраструктура за една градежна парцела. Кога градежното земјиште е 
уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а за локалитетот каде се наоѓа градежната 
парцела нема донесено ДУП и не е целосно изградена инфраструктурата, доколку корисникот инсистира 
сам да ја гради секундарната инфраструктурна мрежа, согласно оверена техничка документација за 
градење на инфраструктурните објекти со свои средства, должен е на Градот и Општина Шуто Оризари 
да им ги надомести порано направените трошоци во висина од 33% од надоместокот одреден во 
ставка. 
 
VII.,,ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА’’, точка 1, 2 и 3; да овозможи 
приклучувања на идните корисници на земјиштето на инфраструктурните мрежи без да му платат 
надомест за инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам; да биде технички примена од соодветното 
комунално претпријатие или овластени субјекти и да ја предаде на Градот Скопје и Општина Шуто 
Оризари без надомест.  
 • Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор од 
градежната парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура за 
заедничка и индивидуална комунална потрошувачка, што корисникот ги извел или изведува 
самоиницијативно без учество на Градот и Општина Шуто Оризари, а пред склучување договори за 
регулирање на надоместокот и договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура од 
страна на локалната самоуправа, не се признаваат, освен за локалитети каде биле бесправно изградени 
објекти, а со донесување на нови детални урбанистички планови,  
 • За овие локалитети, мора да има и исправна техничка документација за изградени објекти од 
инфраструктура, заверена од надлежен орган изградените инфраструктурни мрежи да се примени од 
јавните комунални претпријатија и други овластените субјекти.При тоа се признаваат само трошоците-
делот од надоместокот за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална 
потрошувачка. 
• Оваа изградена инфраструктурна мрежа се предава на Градот и Општина Шуто Оризари, со што  ќесе 
овозможува приклучување на нови корисници, кои надоместокот го плаќаат на Градот и Општина Шуто 
Оризари.  
 • Во изградба на инфраструктурни објекти и мрежи, каде наплатениот надоместок е недоволен за 
локалитети каде не е изградена инфраструктурната мрежа, Градот и Општина Шуто Оризари, договорно 
ќе го решат конечното затворање на финансиската конструкција за пуштање на објектите во употреба. 
 • Градот и Општина Шуто Оризари со акт и евидентен лист ги отстапуваат објектите од комуналната 
инфраструктура на субјектите кои стопанисуваат со нив, со понатамошна обврска да ги одржуваат. 
 
 • При регулирање на надоместок корисникот е должен во целост да го измири надоместокот за 
индивидуална потрошувачка, за приклучување на изградена инфраструктура, после формирањето на 
Фондот за комунално уредување на градежно земјиште (доколку не докаже со документација дека истиот 
го регулирал). 
 • Трошоците за приклучување на водоводна, фекална и атмосферска канализациона мрежа се 
регулираат договорно помеѓу Ј.П.”Водовод иканализација” и корисникот, за делот од приклучувањето од 
приклучната шахта во градежната парцела, од корисникот до приклучното место на уличните 
инфраструктурни мрежа наведени во хидротехничките услови издадени од Ј.П.”Водовод и 
канализација.Корисникот може да избере изведувач на работите со задолжителен надзор на извршување 
на работите и примање од страна на Ј.П.”Водовод и канализација”. 
 • Приклучувањето на уличната мрежа, испораката на вода, електрична енергија и топловодно греење, 
се врши по исполнување на договорните обврски од страна на корисникот и Градот Скопје и Општина 
Шуто Оризари. 
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 • Ако корисникот се приклучи на изградена комунална инфраструктура од индивидуална потрошувачка 
без согласност на Градот Скопје и Општина Шуто Оризари, Градот и Општина Шуто Оризари нема да 
дадат налог за испораките наведени во претходниот став, до договорното регулирање на обврските 
помеѓу Градот и Општина Шуто Оризари и корисникот. 
 • Корисникот е должен да овозможи Комисија од Општина Шуто Оризари да ја утврди дефинитивно 
изградената површина согласно договорот за надоместокот за уредување на градежното земјиште.За 
дефинитивно утврдената површина правата и обврските се уредуваат со анекс-договор. 
 
 IX. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:  
 Програмата за Урбанистичко планирање Ф за 2018 г. ја сочинуваат 3 под- програми и тоа : 
 
1.ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ИЛИ ПОДПРОГРАМА Ф1  
 
2.ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ) 
ПОДПРОГРАМА Ф2 
 
3.ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ) 
ПОДПРОГРАМА ФА (ФА0) 
 
 Главен извор за финансирање на Прогамата Ф е : 
 - Надоместок за уредување на градежно земјиште кој го плаќаат физички и правни лица,  
   -Надоместок за утврдување правен стaтус на бесправно изградени објекти 
  - Капитални трансфери од други нивоа на власт  и фондови од ЕУ 
  - Приходи на донации  
 Вкупните приходи за програмата за урбано планирање Ф по сите основи изнесуваат:71.500.000,00 
денари и истите се распределуваат во програмите : Ф1 , Ф2 и ФА.  
 - Во подпрограмата Ф1 вкупните расходи се планират во износ од 4.350.000,00 денари.Овие расходи 
се планираат и од надоместокот за изработка на просторни и урбанистички планови. 
 - Во подпрограмата Ф2 вкупните расходи се планираат во износ од 4.250.000,00 денари, кои средства 
се наменети за рушење нaобјект, расчистување на диви депонии,  консултански услуги, пајак служба и др. 
во функција на реализација на програмата ФА, расчистување диви депонии, отстранување хаварисани 
возила, користење пајак служба за дислоцирање на паркирани возила и за објавување на огласи.  
 - Во подпрограмата ФА која се состои од:  
1. ФА0 уредување на градежно земјиште - (капитални трошоци), вкупните планирани расходи изнесуваат 
62.900.000,00 денари, и се финансира во најголем дел од надоместокот за уредување на градежно 
земјиште, од надоместокот за утврдување правен стaтус на бесправно изградени објекти. 
Реализација на инфраструктура– реконструкција и изградба (развојна програма)- вкупни планирани 
расходи изнесуваат денари, a ќе зависат од добивањето на донација од достапни ЕУ фондови,со оглед 
на тоа што. се предвидени од донации за финансирање на оваа програма, а се учество на општината 
доколку се одобри донација. Финансиите од оваа подпрограма се наменети за опремување на 
градежното земјиште до градежните парцели, односно за исполнување на договорните обврски кон 
корисниците на градежно земјиште. Овие обврски се однесуваат на:  
 -Подготовка и изработка на проекти за изградба на комунална инфраструктура, јавно осветлување, 
коловоз тротоари, пешачки и велосипедски патеки, паркиралишта и др. 
 -Изградба и реконструкција на сервисни и станбени улици кои се финансираат 100% од Општина Шуто 
Оризари и мал дел од обврските меѓу Град Скопје и Општина Шуто Оризари,за исполнување на 
договорни услуги кон корисниците на градежно земјиште (60% за Град Скопје и 40% за Општина Шуто 
Оризари) само од обврски превземени до крајот на 2006 година.  
 - Подготвување и изготвување на проекти вклучувајки и дизајн на мостови, фонтани и др.објекти и 
нивна изградба. Во под-програмата ФА даден е подетално начинот на распределба на средствата за 
пооделни ставки. 
 
ПРЕГЛЕД НА РАБОТИ КОИ ЌЕ СЕ РАБОТАТ ВО 2018 год. - ПРОГРАМА ,,УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ,, НА 
ОПШТИНА ЦЕНТАР - ПОДПРОГРАМА ,,ФА,, 
 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

ФА0 Уредување на градежно земјиште (капитални расходи) 
 
48110-Подготвување на проекти вклучувајќи дизајн на улици и патишта 
 
1.Проекти и ревизија на проекти за водоводна мрежа 
     - ул.,,Брсјачка Буна’’ на потегот од ул.,,Нов живот’’ во правец на Долно Оризари-Визбегово до затворот 
на локациите од десна страна 
      - ул.,,Вашингтонска’’ на потегот од ул.,,Нов живот’’ од десна страна на локацијата спроти спортското 
игралиште за кошарка. 
      - Спортска сала 
      - Спортски рекреативен центар 
  - Други локации интервентно за кои Одлука ќе донесе Советот на Општина Шуто Оризари, согласно 
одобрените финансиски средства. 
 
2.Проекти и ревизија на проекти за фекална канализациона мрежа 
 
    - ул.,,Индира Ганди’’ од десна страна на потегот од ул.,,Нов живот’’ до ул.,,Гвадалахара’’ 
   - ул.,,Нов Живот’’  од лева страна на потегот од ул.,,Индира Ганди’’ до почетна постојка на    автобуски 
јавен превоз. 
    - ул.,,Јордан Хаџи Шишков’’ од десна страна на потегот од ул.,,Нов живот’’ до ул.,,Гарсија Лорка’’. 
    - ул.,,Волт Дизни’’  
    - ул.,,Диме Мечето’’ 
    - ул.,,Брсјачка Буна’’  на потегот од ул.,,Нов живот’’ по улицата од бехатон плочки во правец на Долно 
Оризари-Визбегово 
     - Спортско рекретивен центар центар 
     - Спортска сала 
 -Други улици и локации за кои интервентно ќе донесе Одлука Советот на Општина Шуто Оризари., 
согласно одобрените финансиски средства 
 
3.Проекти и ревизија на проекти за атмосверска канализациона мрежа 
 
   - ул.,,Јордан Хаџи Шишков’’ 
   - ул.,,Брсјачка Буна’’ 
   - ул.,,Пелагонија’’ 
   - ул.,,Нов Живот’’ 
   - ул.,,Вашингтонска’’ 
   - ул.,,Гвадалахара’’ 
   - ул.,,Гарсија Лорка’’ 
   - ул.,,Шуто Оризари’’ на потегот од ул.,,Индира Ганди’’ до затворот 
   - ул.,,Индира Ганди’’ на потегот од ул.,,Галичица до ул.,,Гвадалахара’’ 
   - Спортска сала 
   - Спортскорекреативен центар 
   - Други улици за кои интервентно ќе донесе Одлука Советот на Општина Шуто Оризари, согласно 
одобрените финансиски средства. 
 
   4.Проекти и ревизија на проекти за коловоз 
 
   -ул.,,Брсјачка Буна’’ продолжение, северно од ул.,,Гарсија Лорка’’ 
   -ул.,,Виетнамска’’ -крак 2 од ул.,,Рељо Шесто Крило’’ (кај ,,Бет-Комерц’’ до ул.,,Гвадалахара’’ 
   -ул.,,Брсјачка Буна’’ на потегот од ул.,,Нов Живот’’ во правец на Долно Оризари-с.Визбегово десно по 
улицата со бехатон плочки покрај каналот  
   -ул.,,1138’’ продолжение од правец на ул.,,Брсјачка Буна’’до улицата кај затворот 
   -улица од населба Шуто Оризари -Проширување во правец на село Визбегово и Качанички пат  
  - Други улици и локации за кои интервентно ќе донесе Одлука Советот на Општина Шуто Оризари., 
согласно одобрените финансиски средства 
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  5.Проекти и ревизија на проекти за тротоари и  пешачки патеки 
 
    - Пешачка улица наречена азилантска улица позади административната зграда на Општина Шуто 
Оризари 
    - Партерно решение- доуредување  и допоплочување на Спортско-рекреативниот центар на ул.,,Јордан 
Хаџи Шишков’’ (Баскет игралиште или игралиште за одбојка, детско игралиште, дел за детски спортски 
реквизити, рингишпил, катче за збава,  урбана опрема фонтани и др. и др.) 
    - Партерно решение на дворот на Средното училиште ,,Јусуф Шаип’’ 
    - Партерно решение на дворот на новата Спортска сала 
 -  Други улици и локации за кои интервентно ќе донесе Одлука Советот на Општина Шуто Оризари., 
согласно одобрените финансиски средства 
 
    6.Проекти и ревизија на проекти за сообраќајни планови, сообраќајни проекти за режим на 
сообраќај и проекти за обележување на вертикална и хоризонтална сигнализација 
 
  - Основен сообраќаен проект за динамички и стационарен сообраќај  и времен и траен режим по 
улицата ,,Индира Ганди’’ и обележување на сообраќајна вертикална и хоризонтална сигнализација 
 - Основен сообраќаен проект за динамички и стационарен сообраќај и времен и траен режим по улицата 
,,Јордан Хаџи Шишков’’ и обележување на сообраќајна вертикална и хоризонтална сигнализација. 
 - Основен сообраќаен проект за динамички и стационарен сообраќај и времен и траен режим по улицата 
,,Нов Живот’’ и обележување на сообраќајна вертикална и хоризонтална сигнализација. 
- Основен сообраќаен проект за динамички и стационарен сообраќај и времен и траен режим по улицата 
,,Вашингтонска’’ и обележување на сообраќајна вертикална и хоризонтална сигнализација. 
- Основен сообраќаен проект за динамички и стационарен сообраќај и времен и траен режим по улицата 
,,Гвадалахара’’ и обележување на сообраќајна вертикална и хоризонтална сигнализација. 
- Основен сообракан проект за еднонасочен сообраќај на автобусите за јавен превоз и тешките возила со 
носивост поголема од 5 тони по улиците ,,Индира Ганди’’, ,,Јордан Хаџи Шишков’’, ,,Нов Живот’’, 
..Вашингтонска’’ и ,,Гвадалахара’’. 
 -Основен проект за паркирање на возила и изградба на Катна гаража-објект за паркирање на возила со 
изнаоѓање на соодветна локација. 
- Други улици и локации за кои интервентно ќе донесе Одлука Советот на Општина Шуто Оризари, 
согласно одобрените финансиски средства 
 
482120 Изградба на улици и патишта 
 
7.Изградба на Водоводна мрежа 
 
  -ул.,,Брсјачка Буна’’ на потегот од ул.,,Нов живот’’ во правец на Долно Оризари-Визбегово до затворот 
на локациите од десна страна 
  -ул.,,Вашингтонска’’ на потегот од ул.,,Нов живот’’ од десна страна на локацијата спроти спортското 
игралиште за кошарка. 
   - Спортска сала 
   - Спортски рекреативен центар 
- Други улици и локации за кои интервентно ќе донесе Одлука Советот на Општина Шуто Оризари., 
согласно одобрените финансиски средства 
 
8.Изградба на фекална канализациона мрежа 
 
     -ул.,,Брсјачка Буна’’ довршување л=490м1 спојување со Фекалната канализациона мрежаод село 
Горно Оризари 
     -ул.,,Индира Ганди’’ од десна страна на потегот од ул.,,Нов живот’’ до ул.,,Гвадалахара’’ 
    -ул.,,Нов Живот’’  од лева страна на потегот од ул.,,Индира Ганди’’ до почетна постојка на    автобуски 
јавен превоз. 
   - ул.,,Јордан Хаџи Шишков’’ од десна страна на потегот од ул.,,Нов живот’’ до ул.,,Гарсија Лорка’’. 
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   - ул.,,Волт Дизни’’  
   - ул.,,Диме Мечето’’  
  - ул.,,Брсјачка Буна’’  на потегот од ул.,,Нов живот’’ по улицата од бехатон плочки во правец на Долно 
Оризари-Визбегово 
   - Спортско рекретивен центар центар 
   - Спортска сала 
 - Други улици и локации за кои интервентно ќе донесе Одлука Советот на Општина Шуто Оризари., 
согласно одобрените финансиски средства 
 
9.Изградба на Атмосверска канализациона мрежа 
 
  -ул.,,Јордан Хаџи Шишков’’ 
  -ул.,,Брсјачка Буна’’ 
  -ул.,,Пелагонија’’ 
  -ул.,,Нов Живот’’ 
  -ул.,,Вашингтонска’’ 
  -ул.,,Гвадалахара’’ 
  -ул.,,Гарсија Лорка’’ 
  -ул.,,Шуто Оризари’’ на потегот од ул.,,Индира Ганди’’ до затворот 
  -ул.,,Индира Ганди’’ на потегот од ул.,,Галичица до ул.,,Гвадалахара’’ 
 - Спортска сала 
 - Спортскорекреативен центар 
  -Други улици за кои интервентно ќе донесе Одлука Советот на Општина Шуто Оризари, согласно 
одобрените финансиски средства. 
 
10.Изградба на улично осветлување 
 
      -Улици на станбени индивидуални објекти кои се легализирани во близина на село Визбегово  
 -Други улици за кои интервентно ќе донесе Одлука Советот на Општина Шуто Оризари, согласно 
одобрените финансиски средства 
 
11.Изградба на коловоз  
 
  -ул.,,Брсјачка Буна’’ продолжение, северно од ул.,,Гарсија Лорка’’ 
  -ул.,,Виетнамска’’ -крак 2 од ул.,,Рељо Шесто Крило’’ (кај ,,Бет-Комерц’’ до ул.,,Гвадалаха- 
ра’’ 
 -ул.,,Брсјачка Буна’’ на потегот од ул.,,Нов Живот’’ во правец на Долно Оризари-с.Визбегово десно по 
улицата со бехатон плочки покрај каналот  
  -ул.,,1138’’ продолжение од правец на ул.,,Брсјачка Буна’’до улицата кај затворот 
 -улица од населба Шуто Оризари -Проширување во правец на село Визбегово и Качанички пат  
  -Други улици и локации за кои интервентно ќе донесе Одлука Советот на Општина Шуто Оризари., 
согласно одобрените финансиски средства 
 
12.Изградба на тротоари и пешачки патеки и архитектонски бариери 
 
 -Пешачка улица наречена азилантска улица позади административната зграда на Општина Шуто 
Оризари 
  -Партерно решение- доуредување  и допоплочување на Спортско-рекреативниот центар на 
ул.,,Јордан Хаџи Шишков’’ (Баскет игралиште или игралиште за одбојка, детско игралиште, дел за детски 
спортски реквизити, рингишпил, катче за збава,  урбана опрема фонтани и др. и др.) 
  -Партерно решение на дворот на Средното училиште ,,Јусуф Шаип’’ 
  -Партерно решение на дворот на новата Спортска сала 
  -Други улици и локации за кои интервентно ќе донесе Одлука Советот на Општина Шуто Оризари., 
согласно одобрените финансиски средства. 
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13.Реконструкција на фекална  канализациона мрежа 
 
           -ул.,,Мелничка’’ 
           -ул,,Гвадалахара’’ 
           -ул.,,Плачковица’’ 
           -ул.,,Јуриј Розентал’’ 
           -ул.,,Диме Мечето’’ 
           -ул.,,Селечка Планина’’ 
           -ул.,,Че Ге Вара’’ 
           -ул.,,Виничка’’ 
           -ул.,,Страцинска’’ 
           -ул.,,Волт Дизни’’ 
           -ул.,,Морава’’  
           -ул.,,Брегалничка’’ 
           -ул.,,Кипарска’’ 
           -ул.,,Патрис Лумумба’’ 
           -ул.,,Ул.,,Слан Дол’’ 
           -ул.,,Демирхисарска’’ 
           -ул.,,Кракови од ул.,,Македонско Косовска бригада’’ 
  -Други улици и локации за кои интервентно ќе донесе Одлука Советот на Општина Шуто Оризари., 
согласно одобрените финансиски средства. 
 
14.Реконструкција на атмосверска канализациона мрежа 
 
            -Делод ул.,,Нов Живот’’-чистење на  постоечки шахти ,сливници и замена нови решетки 
            -Дел од ул.,,Индира Ганди’’-чистење на  постоечки шахти ,сливници и замена нови 
решетки.(Новата Канализациона мрежа не е довршена и  треба да се реконструира и не е извршен 
технички прием.За довршување и реконструкција за оваа мрежа надлежен е Градот Скопје. 
 
15.Реконструкција на улично осветлување 
 
           -Замена на прегорени сијалици, склопки и тајмери на сите локални улици кои се расипани и се во 
надлежност на Општина Шуто Оризари, освен улицата Индира Ганди која е во надлежност на Град 
Скопје. 
 
16.Реконструкција на коловоз 
 
            -ул.,,Јордан Хаџи Шишков’’ 
            -ул.,,Брсјачка Буна’’ 
            -ул.,,Нов живот’’ 
            -ул.,,Мелничка’’ 
            -ул.,,Вашингтонска’’ 
            -ул.,,Плачковица’’ 
            -ул.Морава’’ 
            -ул.,,Брегалничка’’ 
            -ул.,,Гвадалахара’’ 
            -ул.,,Слан Дол’’ 
            -ул.,,Че Ге Вара’’ 
            -ул.,,Иљо Војвода’’ 
            -ул.,,Рељо Шесто Крило’’ 
            -ул.,,Јуриј Розентал’’ 
            -Реконструкција Кракови на ул.,,Булевар Македонска Косовска бригада’’ 
          -Други улици и локации за кои интервентно ќе донесе Одлука Советот на Општина Шуто Оризари., 
согласно одобрените финансиски средства. 
 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

17.Реконструкција на тротоари и пешачки патеки 
 
              -Тротоари на ул.,,Нов живот’’ 
              -Спортски центар 
              -Плоштад-реконструкција и поставање урбана опрема 
 
X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
 
 Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Шуто Оризари преку Секторот за 
Урбанизам, заштита на шивотна средина и комунални дејности и Општински инспекторат.Оваа Програма 
влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на Општина Шуто Оризари– Скопје“. 
 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
 
I.Ф.1-ПОДПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ.................................................................4.350.000,00 

 
II.Ф.2-ПОДПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
          (тековно оперативни 
трошоци)…………………………………….........................………….……..4.250.000,00 
 
III.Ф.А-ПОДПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ….............................………62.900.000,00 
           (капитални трошоци) 
 

                                                                                                                              ВКУПНО ТРОШОЦИ: 
71.500.000,00 

 
 
 

                                                                    Претседател на Советот на општина Шуто Оризари 
                                                                                            с.р.Фатима Османовска                                                                                    
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Бр. / No. /  08-1261/22 
22.12. 2017 год. / bers                                                                
СКОПЈЕ – SKOPJE                                                                 
  

 Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен 
Весник на РМ“ бр.5/02), член 36, став 1, точка 5 од Статутот на Општина Шуто Оризари 
(„Службен Глансик на општина Шуто Оризари бр.1/97“), член 1; 2; 3; 4; 5; 6; и 7 од Законот за 
комунални дејности („Службен Весник на РМ бр.95/12; 163/13; 42/14; 44/15; 147/15; 31/16“)а во 
врска со член 15, точка 4 ос Законот за Град Скопје („Службен Весник на РМ бр.55/04; 158/11“), 
член 11; 12 и 26 од Законот за просторно планирање („Службен Весник на РМ бр.51/05; 137/07; 
91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13; 42/14; 199/14; 44/15; 193/15; 31/16„), а согласно 
со член 43 и 48 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ бр.82/08; 143/08; 
53/11; 144/12; 25/13; 137/13; 163/13; 15/15; 98/15; 226/15; 31/16„), Советот на општина Шуто 
Оризари на својата 2-та седница одржана на ден 22.12. 2017 година, донесе: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на 

П Р О Г Р А М А ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 
НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ-СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА 

 
Член 1 

 Се усвојува програма за комунални дејности на Општина Шуто 

Оризари за 2018 година 
 

Член 2 

 Составен дел на Оваа Одлука е Годишната програма за за комунални 

дејности на Општина Шуто Оризари за 2018 година.   
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
“Службен гласник на општина Шуто Оризари“. 
  
                                                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                               с.р.Фатима Османовска 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен 
Весник на РМ“ бр.5/02), член 36, став 1, точка 5 од Статутот на Општина Шуто Оризари 
(„Службен Глансик на општина Шуто Оризари бр.1/97“), член 1; 2; 3; 4; 5; 6; и 7 од Законот за 
комунални дејности („Службен Весник на РМ бр.95/12; 163/13; 42/14; 44/15; 147/15; 31/16“)а во 
врска со член 15, точка 4 ос Законот за Град Скопје („Службен Весник на РМ бр.55/04; 158/11“) , 
член 11; 12 и 26 од Законот за просторно планирање („Службен Весник на РМ бр.51/05; 137/07; 
91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13; 42/14; 199/14; 44/15; 193/15; 31/16„), а согласно 
со член 43 и 48 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ бр.82/08; 143/08; 
53/11; 144/12; 25/13; 137/13; 163/13; 15/15; 98/15; 226/15; 31/16„), Советот на општина Шуто 
Оризари на својата 2-та седница одржана на ден 22.12. 2017 година, донесе: 
 

ПРОГРАМА 
ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 

НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ-СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА 
 
 

ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ-СКОПЈЕ содржи 
 

XI. Ј00 - Одржување на урбана опрема 
 
XII. ЈН0 - Урбана опрема (капитални расходи) 
 
XIII. Ј30 - Јавно осветлување 
 
XIV. ЈА0 - Изградба на јавно осветлување 
 
XV. Ј40 - Јавна чистота 
 
XVI. ЈК0 - Јавна чистота (капитални расходи) 
 
XVII. Ј60 - Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим во со-
обраќајот 
 
XVIII. Ј70 - Одржување и користење на паркови и зеленило 
 
XIX. ЈМ0 - Паркови и зеленило (капитални расходи) 
 
XX. Ј80 - Други комунални услуги 
 
XXI. ЈЛ0 - Други Комунални услуги (капитални расходи) 
 
XXII. ЛА - Спорт и рекреација (капитални расходи) 
 
Со оваа Програма се уредува: 
 
I. Изворите за финансирање на Програмата 
 
II. Пресметување на трошоците за комунални дејности 
 
III. Преодни и завршни одред 
I. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Програмата за комунални дејности за 2018 година се финансира од Буџетот за 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

2018 година. 
 

II. ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ  И РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА, 
 
Според намената и по поедини видови елементи за комуналните дејности на 
Општина Шуто Оризари се: 
 

J   КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ Планирано 

Ј   КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ ПРОГРАМА Ј 31.470.000,00 

 Ј00  Одржување урбана опрема 500.000,00 

 424390  Одржување други градби 400.000.00 

  - Одржување на урбана опрема и тоа:клупи, корпи, огради, фонтани и чешми, 

жардињери, заштитни огради, метални, бетонски и хидраулични столбчиња, 

метални обрачи, решетки и др. 

400.000,00 

 426990  Други оперативни расходи 100.000,00 

  - Изнајмување на урбана опрема 100.000,00 

Ј   КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 

 

 

 JH0  Урбана опрема 1.240.000,00 

 482920  Изградба на други објекти 900.000,00 

  - Набавка (изградба) на урбана опрема и тоа: клупи, корпи, чешми и 

фонтанизаштитни огради, метални, бетонски и хидраулични столбчиња, 

металниобрачи, паркин за велосипеди, акцептори за селективен отпад, 

жардињери,летниковци, заштитни огради за дрвја, маси со обележани 

полиња зашах,ламелирани табли за детски и спортски игралишта, слободно 

стоечкиили фиксирани шелни, подни заштитни решетки за дрва, 

алуминиумски,гусани,PVC, седала од дрвени елементи и др. 

900.000,00 

 482930  Реконструкција на други објекти 300.000,00 

  - Реконструкција на урбана опрема и тоа:клупи, корпи, чешми и 

фонтанизаштитни огради, метални, бетонски и хидраулични столбчиња, 

металниобрачи, паркин за велосипеди, акцептори за селективен отпад, 

жардињери,летниковци, заштитни огради за дрвја, маси со обележани 

полиња зашах,ламелирани табли за детски и спортски игралишта, слободно 

стоечкиили фиксирани шелни, подни  заштитни решетки за дрва, 

алуминиумски,гусани,PVC, седала од дрвени елементи и др. 

 

300.000,00 

 482940  Надзор на изградба 40.000,00 

     

 ЈЗ0  Јавно осветлување 4.800.000,00 
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 421110  Електрична енергија 2.500.000,00 

  - Планирани трошоци за улично осветлување 2.500.000,00 

 424390  Одржување на други градби 2.000.000,00 

  - Одржување на јавноосветлување на територија на општина 2.000.000,00 

 426990  Други оперативни трошоци 300.000,00 

  - Новогодишно украсување на територија на општина Шуто Оризари 300.000,00 

     

 ЈА0  Изградба на јавно осветлување 980.000,00 

 482  Други градежни објекти 980.000,00 

 482910  Подготвување проекти на другиобјективклучувајки и дизајн  

150.000,00 

  - Подготвување и ревизија на проекти за поставување на ново улично 

осветлувањена територија на општината 

150.000,00 

 482920  Изградба на други објекти 500.000,00 

  - Изградба на улично осветлување и изведба на илуминација на објекти 

налокации на територија на општината 

 

500.000,00 

 482930  Реконструкција на други објекти 300.000,00 

  - Реконструкција на улично осветлување на локации на територија на 

општината 

300.000,00 

 482940  Надзор на изградба 30.000,00 

     

 Ј40  Јавна чистота 8.450.000,00 

 423  Материјали и ситен инвентар 450.000,00 

 423310  Униформи 150.000,00 

 423320  Обувки 100.000,00 

 423810  Ситен инвентар и алат 200.000,00 

  - Алати, лопати, метли, канти за отпадоции др. 200.000,00 

 425  Договорни услуги 5.000.000,00 

 425990  Други договорни услуги 5.000.000,00 

  - Плати за работници ангажирани зачистење 5.000.000,00 
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 426  Други тековни расходи 3.000.000,00 

 426990  Други оперативни расходи 3.000.000,00 

  - Расчистување на диви депонии и чистење на депонија од шут 3.000.000,00 

     

 ЈК0  Јавна чистота (капитални расходи) 10.000.000,00 

 480  Купување опрема и машини 10.000.000,00 

 Ј60  Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на 

режим на сообраќајот 

1.750.000,00 

 424  Поправки и тековно одржување 1.750.000,00 

 424320  Одржување на улици и патишта 1.500.000,00 

   Одржување на улици и патишта и тоа:  

  - Санација на ударни дупки на коловоз и чистење  на снег и мраз од коловозот 

и тротоари на локални улици во зимски услови  

1.500.000,00 

 424230 - Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 250.000,00 

 Ј70  Одржување и користење на паркови и зеленило 430.000,00 

 423  Материјали за разни поправки 100.000,00 

 423720  Материјали за разни поправки 50.000,00 

 423810  Ситен инвентар 50.000,00 

 424  Поправки и тековно одржување 330.000,00 

 424440  Поправка и одржување на друга опрема 100.000,00 

 424220  Услуги и обезбедување на проекти 30.000,00 

 424590  Одржување на други зелени површини и насадување украсно цвеќе и 

украсно зеленило 

200.000,00 

 ЈМ0  Паркови и зеленило 870.000,00 

 480  Купување на опрема и машини 500.000,00 

 480190  Купување на друга опрема 

-Изградба и реконструкција на автоматски систем за наводнување ,,Капка по 

капка’’ 

-Набавка на машини за косење и тримери и друга опрема за одржување на 

паркови и зеленило 

 

 

 

500.000,00 

 482  Други градежни објекти 370.000,00 
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 482920  Изградба на други објекти 250.000,00 

  - Подигање на нови паркови и јавни зелени површини 200.000,00 

  - Хортикултурно уредување на жардинери 

 

50.000,00 

 482930  Реконструкција на други објекти 120.000,00 

  - Реконструкција на  зелени површини и блоковско зеленило 100.000,00 

 482940  Надзор над изградба 20.000,00 

 Ј80  Други комунални услуги 300.000,00 

 424  Поправки и тековно одржување 300.000,00 

 424230  Дезинфекција, дезинсекција и дератизација  300.000,00 

Ј     

XI ЈЛ0  Други комунални услуги капитални расходи 1.100.000,00 

 481  Градежни објекти 1.100.000,00 

 481110  Подготвување на проекти вклучувајки дизајн на станбени и деловни 

објекти и санација 

1.100.000,00 

   -Подготовка и ревизија на проекти за станбени и деловни  објекти коиќе 

бидат избрани согласно член 67а  од Законот за градење 

-Реконструкција на влезни капиии и ограда на објект Спортско рекреативен 

центар, општинска зграда и просторот околу поштата, паркингот  и 

поранешната месна заедница 

-Реконструкција на влезни капии и ограда околу Детската градинка ,,8-ми 

април’’ 

- Проект за изградба на Катна гаража за паркирање на возила     

- Проект за изградба на Културен дом 

-Проекти за изградба на станови за индивидуално и колективно домување и 

социјални станови за колективно и индивидуално домување од типски 

карактер 

1.100.000,00 

XII. ЛА  Спорт и рекреација (капитални расходи) 1.050.000,00 

 482910  Проекти за спортски и детски игралишта 

 

100.000,00 

   -Типски проекти за изградба на детски игралишта и спортско игралиште за 

одбојка 
 

100.000,00 
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 482920  Изградба на спортски и детски игралишта 

 

800.000,00 

   -Изградба на мало детско спортско игралиште за мал фудбал со поставање 

вештачка трева во Спортско рекреативниот центар и поставање дрвени 

детски реквизити за игралиштето 

-Изградба на комбинирано баскет игралиште и игралиште за одбојка во 

Спортско рекреативниот центар 

 

 

 

 

800.000,00 

 482930  Реконструкција на спортски игралишта 

 

150.000,00 

  - Реконструкција на влезните капии на Фудбалското игралиште ,,Напредок’’ 

 

 

150.000,00 

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 
Под-Програмата J00 Одржување на урбана опрема предвидува: 
 
- Одржување и санација на оштетени клупи за седење 

Соочени со проблемот на физичко, како и оштетувања од временски услови,неопходно е 
поставените клупи константно да се одржуваат, односно да сеинтервенира и да се извр- ши санација на 
даските од клупите, како и на носиватаконструкција (доколку е потребно) 
- Санација и замена на оштетени корпи за смет 

Освен тоа што бројот на корпи за смет на јавните површини во Општина Шуто Оризари 
е недоволен, постоечките несоодветно се користат,поради што се оштетениили се вон функција. 
Потребна е санација (таму каде што е можно, замена на елементи за прицврс- 
тување) и замена на сад (онаму каде што не е можна поправка) наоштетените корпи сог- 
ласно потребата. 
- Одржување и санација на оштетени огради и други браварски работи 

Се работи за реконструкција на оградите за заштита на зеленило, металнитестолбчиња, огради 
во основни училишта и детски градинки како и останатибраварскиработи и нивно тековно одржување. 
 
- Одржување на чешми за пиење вода и фонтани 
 

Редовно одржување и ставање во функција на постојните чешми за пиење вода, и фон-тани, како 
и одржување нановоизградени, со цел да се овозможи трајност и да се зачу- ваат воисправна состојба. 
 
Под-Програмата ЈН0 Урбана опрема предвидува: 

Споменатите планирани содржини кои се од естетско-урбан карактер, какоплоштади, шеталишта, 
платоа, паркови и друго, бараат определен обем на новаурбана опрема, односно: 
- Набавка и поставување на нови клупи за седење, 
- Набавка и поставување на нови корпи за смет, 
- Изградба и поставување на нови чешми за пиење вода, 
- Изградба и поставување на нови огради, 
- Изградба и поставување на нови заштитни столбчиња, 
- Изградба и поставување на нови летниковци, 
- Изградба и поставување на нови настрешници и др. 
 
Под- програмата J30 Јавно осветлување предвидува: 
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- Сметки за електрична енергија 
Висината на средствата кои ќе бидат потрошени за плаќање на сметки заелектрична енергија се 

планира да биде на минимално повисоко ниво како и за2017 година, бидејќи се предвидува дека 
покачувањето на цената заелектрична енергија делумно ќе се ком- пензира со помалата потрошувачка 
наенергија поради замената на дел од осветлувањето со посовремени и штедливисветилки. 
- Поправки и одржување на јавното осветлување 
- Новогодишно украсување 
 
Под-програмата JА0 Изградба на јавно осветлување предвидува 

Подготвување на проекти и изградба на ново улично осветлување иреконструкција на улично 
осветлување на територија на ОпштинаШуто Оризари 
 
 
Под-програмата Ј40 Јавна чистота 

Со цел одржување на јавната чистота на високо ниво, Општина Шуто Оризарисекојагодина  
ангажира сезонски работници за извршување јавни комунални работи. 
- Општината од сопствен буџет, континуирано ангажираи ќе ангажира работници во те- 
кот на 2018 година. 

Работниците се ангажирани со Договор за спроведување чистење и уредувањена јавните 
површини.Тие се одговорни за метење на улици и тротоари, патеки во паркови, чистењеснег и помош при 
чистење диви депонии.За сите работници, Општинатапланира редовно да обезбедува соодветни 
униформи, алат и опрема за работа.За нив се исплаќа месечна сума за ангажманот, согласно Договор. 
Во текот на 2018 година, планирани се трошоци за: 
- Заштитна опрема, облека и обувки, 
- Набавка на лопати, копачи, мотики, гребла, ашови и метли, пили за сечење дрвја, три- 
мери,косилици, рачни колички и друго. 
- Плати за ангажирани работници, 
- Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени, 
- Чистење на диви депонии и депонии од градежен шут. 
 
Под- програмата ЈКО Јавна чистота (капитални расходи) 

Во подставката купување на опрема, за реализирање на активностите наработниците за јавни 
работи, планирана е набавка на опрема и механизација за одржување најавна чистота. 
 
Под- програмата Ј6О Одржување и заштита на локални патишта,улици и регулирање на режим на 
сообраќајот предвидува одржување наулици и патишта и тоа: 
 

Санација на ударни дупки на коловоз ичистење снег и мраз од коловозоти тротоарите и 
посипување со индустриска сол возимски услови, на подрачјето на Општина Шуто Оризари. 
 
Под-програмата Ј70 Одржување и користење на паркови и зеленило 
 

Под-Програмата опфаќа одржување на паркови и јавни зелени површини, коишто се изградени 
во текот на минатите години, како и одржување на новитепаркови што ќе се подигнат во текот на 2018 
година. 
 
Под-програмата ЈМО Паркови и зеленило 
 

Во текот на 2018 година, планирани се активности за хортикултурно уредувањена раз- 
лични јавни површини, како и поставување на автоматски системи заполевање на јавни- 
те површини и садниците, со цел да се овозможи трајност иквалитетно одржување на површините во 
текот на следните години. 
 
1. Поставување на автоматски системи за полевање на јавнизелени површини 

Во програмата се планирани активности за поставување на автоматскисистеми за  поле- 
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вање на различни локации, каде што Општината ќеспроведува хортикултурно уредување. 
Исто така планирана е реконструкција на постоечките системи заполевање, со цел да се оспособат за 
работа, да се заменат оштетениделови и да се обноват линиите за полевање 
 
2. Подигнување на нови паркови и јавни зелени површини 
- Изградба на нови паркови, со комплетен проект за хортикултурноуредување на јавна површина со 
придружни елементи, 
- Подигнување дрвореди на различни локации на територија наОпштината, со репрезен- 
тативни садници, 
- Хортикултурно уредување на јавни површини со цветен расад. 
3. Хортикултурно уредување на жардиниерите во општината 
- Хортикултурно уредување на жардиниера на улица ..Индира Ганди’’ на плоштадот’’ и во спортско 
рекреатибниот центар 
- Континуирано обновување со сезонски цветен расад на жардиниери на плошѕадот и во спортско 
рекреативниот центар 
 
4. Реконструкција на зелени површини и блоковско зеленило 
- Реконструкција на јавна зелена површина во паркот и околу здравствениот дом,,Шуто Оризари 
- Реконструкција на тревници и хортикултурно уредување во дворовите  наосновните училишта ,,26-ти 
јули’’, ,,Браќа Рамиз и Халид’’ и Средното училиште ,,Јусуф Шаип’’ и просторот кај почетната автобуска 
станица за јавен превоз на патници. 
- Реконструкција на јавни зелени површини во различни делови воОпштината. 
 

Под-програмата Ј80 предвидува дезинфекција, дезинсекција и дератизација на терито- 
рија на Општина Шуто Оризари. 
 
Под-програмата ЈЛ0 предвидува подготовка и ревизија на проекти застанбени објекти за колективно и 
индивидуално домување (социјални станови),кои ќе се финансираат од ИПА фондови и други донатори и 
подготовка и ревизија на проекти за изградба на комерцијајлни објекти –Катна гаража и Културен дом. 
 
Под–програмата ЛА–спортски и рекреација (капитални трошоци)предвидува типски проекти за 
изградба на детски и спортски игралишта ифитнес терени и проекти за комбинирани спортски игралишта 
и изградба надетски и спортски игралишта и фитнес терени. 
 

ПРЕГЛЕД НА РАБОТИ КОИ ЌЕ СЕ РАБОТАТ ВО 2018 год. 
 
- ПРОГРАМА ,,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,, НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
 
I. J00 – Одржување на урбана опрема 
 
424390 - Одржување на други градби 
- Санација на клупи на на плоштадот на ул.,,Индира Ганди’’ 
- Санација на клупи во паркот 
- Санација на ограда во дворот на административната зграда во општината 
- Санација на ограда во спортско рекреативниот центар на повеќенаменскотоигралиште и влезни капии  
- Санација на постоечка фонтана во паркот и пуштање во употреба 
- Санација на корпи за отпадоци на плоштадот и во паркот 
- Санација на постоечка фонтана на плоштадот и пуштање во употреба 
- Санација и пуштање во употреба на електричниот часовник на плоштадот 
 
426990 – Други оперативни расходи 
- Изнајмување на урбана опрема (тезги, подвижни гондоли, шанкови, фридери и др.), на места согласно 
Програмата за поставување на урбана опрема. 
 

II. JH0 – Урбана Опрема 
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482920 – Изградба на други објекти 
 
- Поставување на нова настрешница со клупи за патници на јавниот автобуски превоз и билетара на 
почетната автобуска станица во населбата Шуто Оризари 
- Поставување на урбана опрема во спортско рекреативниот центар, опремување на фонтани, 
поставување чешми, мобилни санитарни чворови, клупи, корпи за отпадоци, детски реквизити и лулашки, 
нов електричен часовник, нови рефлектори и др. 
- Поставување на клупи и корпи за отпадоци на просторот кај почетната автобуска станица за јавен 
превоз на патници 
- Поставување на чешма – мала фонтана на просторот кај почетната автобуска станица за јавен превоз 
на патници 
-Поставање на корпи за отпадоци на тротоарите на ул.,,Индира Ганди’’, ,,Јордан Хаџи Шишков’’ и ,,Нов 
живот’’. 
-Поставување на чешма и клупи на просторот околу поштата 
-Поставување жардињери со украсно цвеќе во паркот 
 
482930 – Реконструкција на други објекти 
- Реконструкција на жардињери на плоштадот 
- Реконструкција на жандињери во спортско рекреативниот центар 
 
III. J30 – Јавно осветлување 
 
481110 – Електрична енергија 
- Планирани трошоци за улично осветлување на Општина Шуто Оризари 
 
424390 – Одржување на други градби 
- Одржување на јавно улично освтетлување на сите улици на територија на Општина Шуто Оризари, 
освен на главната улица ,,Индира Ганди’’, која е во надлежност на Град Скопје 
-Одржување на јавно осветлување на спортско рекреативниот центар и новиот парк 
 
426990 – Други оперативни трошоци 
 
- Новогодишно украсување на територија на Општина Центар на локации: 
*Плоштадот на ул.,,Индира Ганди’’ 
*Спортско рекреативниот центар и паркот 
*Ул.,,Индира Ганди’’, ,,Нов живот’’, Јордан Хаџи Шишков’’ и други по потреба 
 
IV. JА0 – Изградба на јавно осветлување 
 
482910 – Подготвување на проекти на други објекти вклучувајќи и дизајн 
(подготвување и ревизија на проекти) 
 -Спортско рекретивен центар и паркот со поставање нови светлечки украсни светла и рефлектори 
-Простор кај почетна автобуска станица за јавен превоз на патници  
-Локации на улици позади затворот каде што се легализирани индивидуалните станбени објекти и нема 
улично осветлување 
-Простор околу паркингот и поштата позади општинската административна зграда 
 
482930 – Реконструкција на други градби 
(реконструкција на улично осветлување ) 
-Реконструкција на постоечкото улично осветлување на плоштадот, паркот и спортско рекреаривниот 
центар 
 
VII. J60 – Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање нарежимот на сообраќај 
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424320 – Одржување на улици и патишта 
- Санација на ударни дупки на коловоз на сите локални улици кои се во надлежност на општината 
-Набавка на индустриска сол и чистење на снег и мраз од коловозот и тротоарите во зимски услови 
 
IX. JМ0 – Паркови зеленило 
 
480190 – Купување на друга опрема 
- Изградба на автоматски систем за наводнување “Капка по Капка“ во паркот и во спортско рекреативниот 
центар 
- Набавка на машини за косење и тримери и друга опрема за одржување на паркови изеленило  
 

482920 – Изградба на други градби 
 
 Подигање на нови јавни зелени површини 
- Изградба на нов мини парк кај почетната автобуска постојка за јавен градски превоз со комплетно 
хортикултурно уредување 
- Подигнување дрвореди на различни локации и дополна на дрвореди- дрворед на ул.,,Индира Ганди’’, 
,,Јордан Хаџи Шишков’’, ,,Гвадалахара’,’ ,,Нов Живот’’, кај паркингот и поштата позади административната 
општинска зграда, на ул.,,Брсјачка буна’’ на тротоарите позади ОУ,,26-ти јули’’ и пред Спортската сала и 
околу и во дворовите на двете основни училишта и околу оградите на здравствениот дом ,,Шуто Оризари 
и ЈОУДГ-Детска градинка ,,8-ми април, во Спортско рекреативниотцентар и во паркот 
- Хортикултурно уредување со цветен расад во дворовите на основните училишта 
- Хортикултурно уредување на жардинери на плоштадот  
-Хортикултурно уредување со цветен расад во паркот 
-Хортикултурно уредување со цветен расад на жардињери во спортеко рекреативниот центар 
-Хортикултурно уредување локации позади Спортската сала и позади ОУ,,26-ти јули на ул.,,Брсјачка 
буна’’ 
-Хортикултурно уредување на тротоарите пред ресторанот,,Мевче Палас и покрај гробиштата на 
ул.,,Гвадалахара’’ 
-Хортикултурно уредување  и цветен расад на просторот кај  поштата и поранешната месна заедница 
 
482930 – Реконструкција на други градби 
 
-Реконструкција на жардињери во Спортско рекреативниот центар и на плоштадот 
 
X. J80 – Други комунални услуги 
424320- Дезинфекција, дезинсекција и дератизација на територија на Општина Шуто Оризари согласно 
Програмата за заштита на населението од заразни болести. 
 
XI. JЛ0 – Други комунални услиги (капитални расходи) 
 
481110 – Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на станбени и деловни објекти 
- Подготовка и ревизија на проекти за станбени и деловни објекти кои ќе бидат избрани согласночлен 67а 
од Законот за градење 
- Санација на кров на објект на општинската административна зграда 
- Реконструкција на влезни капиии и ограда на објект Спортско рекреативен центар, општинска зграда и 
прос- 
торот околу поштата, паркингот  и поранешната месна заедница 
-Реконструкција на влезни капии и ограда околу Детската градинка ,,8-ми април’’ 
 
481130 – Реконструкција на станбени објекти 
- Проекти и изведување на градежни работи за измена и утврдување на изгледот нафасадите на 
станбени и деловни објекти и дуќани и тезги на ул.,,Индира Ганди’’ 
- Проект за изградба на Катна гаража за паркирање на возила и Културен дом и проекти за изградба на 
социјални станови за колективно и индивидуално становање од типски карактер 
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XII. ЛА – Спорт и рекреација (капитални расходи) 
 
482910- Проекти за спортски и детски игралишта 
- Типски проекти за изградба на детски игралишта и спортско игралиште за одбојка 
 

482920- Изградба на спортски и детски игралишта 
- Изградба на мало детско спортско игралиште за мал фудбал со поставање вештачка трева во Спортско 
рекреативниот центар и поставање дрвени детски реквизити за игралиштето 
-Изградба на комбинирано баскет игралиште и игралиште за одбојка во Спортско рекреативниот центар 
 
482930- Реконструкција на спортски игралишта 
-Реконструкција на влезните капии на Фудбалското игралиште ,,Напредок’’ 
 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Шуто Оризари преку Секторот за 
урбанизам. комунални дејности и заштита на животнасредина.Оваа Програма влегува во сила со денот 
на објавување во “Службен гласникна Општина Шуто Оризари, Скопје. 
 
 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
Програма Ј Комунални дејности 

 
 
 

XI. Ј00 - Одржување на урбана 
опрема...................................................................................................500.000,00 
 
XII. ЈН0 - Урбана опрема (капитални 
расходи)....................................................................................1.240.000,00 
 
XIII. Ј30 - Јавно 
осветлување........................................................................ .........................................4.800.000,00 
 
XIV. ЈА0 - Изградба на јавно 
осветлување.............................................................................................980.000,00 
 
XV. Ј40 - Јавна 
чистота............................................................................................................................8.450.000,00 
 
XVI. ЈК0 - Јавна чистота (капитални 
расходи)...................................................................................10.000.000,00 
 
XVII. Ј60 - Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим во со-
обраќајот............................................................................................................. .......................................1.750.00
0,00 
 
XVIII. Ј70 - Одржување и користење на паркови и 
зеленило..............................................................430.000,00 
 
XIX. ЈМ0 - Паркови и зеленило (капитални 
расходи)............................................................................870.000,00 
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XX. Ј80 - Други комунални 
услуги............................................................................................................300.000,00 
 
XXI. ЈЛ0 - Други Комунални услуги (капитални 
расходи)................................................................1.100.000,00 
 
XXII. ЛА - Спорт и рекреација (капитални 
расходи)...........................................................................1.050.000,00 
 
                                                                                                      ВКУПНО 
...........................................=31.470.000,00  
 
 
 
 

                                                                       Претседател на Советот на општина Шуто Оризари 
                                                                                             с.р.Фатима Османовска 
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Бр. / No. /  08-1261/23. 
22.12. 2017 год. / bers                                                               
СКОПЈЕ – SKOPJE                                                                 
  

Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 

Република Македонија бр.5/02), член 132 став 3 од Законот за енергетика (,,Службен весник на РМ’’ 

бр16/11; 136/11; 79/13; 164/13; 41/14; 151/14; 33/15; 192/15; 215/15; 06/16; 53/16; 189/16;) и член 36 став 1 

точка 15 од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина Шуто Оризари’’ бр.1/97) и 

Одлуката број 08-253/15 од 25.02.2015  год. од Советот на општина Шуто Оризари, а со цел 

спроведување продолжување на рокот на Програмата за енергетска ефикасност (2014-2016) на општина 

Шуто Оризари, Советот на општина Шуто Оризари на својата 2 – та   седница одржана на ден 22.12.2017 

год. го донесе следниот: 

О Д Л У К А 
за усвојување на 

П Р О Г Р А М А 
А К Ц И О Н Е Н  Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н 

ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА 2018 год 
 

Член 1 

 Се усвојува програма за акционен годишен план за енергетска 

ефикасност за 2018 година 
 

Член 2 

 Составен дел на Оваа Одлука е акционен годишен план за енергетска 

ефикасност за 2018 година.   
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
“Службен гласник на општина Шуто Оризари“. 
  
 
                                                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                              с.р.Фатима Османовска 
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Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 

Република Македонија бр.5/02), член 132 став 3 од Законот за енергетика (,,Службен весник на РМ’’ 

бр16/11; 136/11; 79/13; 164/13; 41/14; 151/14; 33/15; 192/15; 215/15; 06/16; 53/16; 189/16;) и член 36 став 1 

точка 15 од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина Шуто Оризари’’ бр.1/97) и 

Одлуката број 08-253/15 од 25.02.2015  год. од Советот на општина Шуто Оризари, а со цел 

спроведување продолжување на рокот на Програмата за енергетска ефикасност (2014-2016) на општина 

Шуто Оризари, Советот на општина Шуто Оризари на својата 2 – та   седница одржана на ден 22.12.2017 

год. го донесе следниот 

А К Ц И О Н Е Н  Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н 

ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА 2018 год. 

ВОВЕД 

Овој годишен план за енергетска ефикасност представува точно дефиниран број и вид на 

активности кои треба да ги преземе Локалната самоуправа на општина Шуто Оризари во текот на 2018 

година, со цел подобрување на енергетската ефикасност на објектите кои се во општинска надлежност, 

што ќе придонесе за остварување на значителни буџетски заштеди. Поради немање на финансиски 

средства, општината Шуто Оризари не успеа да го реализира Акциониот годишен план за Енергетска 

ефикасност за 2017 година. Од тие причини општината Шуто Оризари за 2018 година повторно го 

предлага истиот Акционен  годишен план што беше предложен за 2017 година.  

I.АКТИВНОСТИ 

1.Изработка на техничка документација за промена на фасадни отвори и нејзина 

реализација на објект административна зграда на општина Шуто Оризари на ул.,,Јордан Хаџи 

Шишков’’ бб. (поранешна „Виетнамска“). 

       -Цел: Постигнување на енергетска ефикасност на објектот преку примена на интегрирани 

принципи, стандарди и норми за заштеда на енергија и заштита на животната средина; 

       -Извор на средства:Општина Шуто Оризари, донатори, агенции, невладини организации 

договори за гранд и други фондации; 

    -Корисник: општина Шуто Оризари; 

     -Вредност на средства: 326.455,00 МКД 

-Очекувани резултати: Постигната целосно енергетска ефикасност на објектот, обезбедена 

сигурност и нормална работна температура во текот на зимскиот и летниот период, намалени трошоци за 

енергија; 

     -Рок за реализција: јануари - декември 2018 год.  

2.Изработка на техничка документација за изолација и изработка на термичка фасада и 

нејзина реализација на објект административна зграда на општина Шуто Оризари на ул.„Јордан 

Хаџи Шишков“ бб (поранешна ,,Виетнамска’’). 

     -Цел: Постигнување на енергетска ефикасност на објектот преку примена на интегрирани 

принципи, стандарди и норми за заштеда на енергија и заштита на животната средина; 
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    -Извор на средства: општина Шуто Оризари, донатори, агенции, невладини организации, 

договори за гранд и други фондации; 

     -Корисник: општина Шуто Оризари; 

      -Вредност на средства: 634.430,00 МКД 

     -Очекувани резултати: Постигната целосна енергетска ефикасност на објектот, обезбедена 

сигурност и нормална работна температура во текот на зимскиот и летниот период, намалени трошоци за 

енергија; 

    -Рок за реализација: јануари - декември 2018 год. 

3.Изработка на техничка документација за изолација на покрив и нејзина реализација на 

објект административна зграда на општина Шуто Оризари на ул.,,Јордан Хаџи Шишков’’ бб 

(поранешна „Виетнамска“). 

    -Цел: Постигнување на енергетска ефикасност на објектот преку примена на интегрирани 

принципи, стандарди и норми за заштеда на енергија и заштита на животната средина; 

   -Извор на средства: Општина Шуто Оризари, донатори, агенции, невладини организации, 

договори за гранд и други фондации; 

   -Корисник: Општина Шуто Оризари; 

   -Вредност: 285.720,00 МКД 

   -Очекувани резултати:Постигната целосна енергетска ефикасност на објектот, обезбедена 

сигурност и нормална работна температура во текот  на зимскиот и летниот период, намалени трошоци 

за енергија;  

-Заштеда околу 30%  .......................................... .....................................498.000,00 МКД / годишно 

   -Рок за реализација: јуни - декември 2018 год. 

-Вкупно: Општинска зграда  ................................................................................... 1.246.605,00 МКД 

-Рок за реализација: јануари - декември 2018 год. 

4.Изработка на техничка документација и изведба на термостатски вентили на објект О.О.У 

,,Браќа Рамиз  Хамид’ 

-Заштеда.......................................................................................................212.496,00 МКД / годишно                                     

4-а.Автоматска регулација   

-Заштеда:…………………………………………….........................................283.328,00 МКД / годишно 

                                                                                                                     Вкупно:   495.824,00 МКД / годишно                       

-Цел: Постигнување на енергетска ефикасност на објектот преку примена на интегрирани 

принципи, стандарди и норми за  заштеда на енергија и заштита на животната средина, 
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-Извор на средства: општина Шуто Оризари, донатори, агенции, невладини организации, 

апликации, договори за гранд и други фондации, 

-Корисник: О.О.У ,,Браќа Рамиз Хамид’’ , општина Шуто Оризари 

-Под точка 4..................................................................................................Вредност:518.280,00 МКД 

-Под точка 4-а............................................................................................. ..Вредност:195.000,00 МКД 

                                                                                                                                        Вкупно:   713.280,00 МКД 

-Очекувани резултати:Постигната целосна енергетска ефикасност на објектот, обезбедена 

сигурност и нормална работна температура во текот на зимскиот и летниот период, намалени трошоци за 

енергија; 

-Рок за реализацја: јуни - декември 2018 год. 

5.Изработка на техничка документација и изведба на термостатски вентили на објект 

О.О.У,,26-ти јули’’ 

-Заштеда................................................................................. .......................152.756,00 МКД / годишно 

5-а.Автоматска регулација 

-Заштеда........................................................................................................212.496,00 МКД / годишно 

                                                                                                                       Вкупно: 365.252,00 МКД / годишно 

-Цел:постигнување на енергетска ефикасност на објектот преку примена на интегрирани 

принципи, стандарди и норми за заштеда на енергија и заштита на животната средина; 

-Извор  на средства: Општина Шуто Оризари, донатори, Министерство за образивание, спорт и 

физичка култура , агенции, владини и невладини организации, апликации, договори за гранд и други 

фондации и меѓународни фондови; 

-Корисник: О.О.У,,26-ти јули’’ , општина Шуто Оризари; 

-Под точка 5 ................................................................................................Вредност:450.410,00 МКД 

-Под точка 5-а.............................................................................................Вредност: 195.000,00 МКД 

                                                                                                                                       Вкупно:645.000,00 МКД 

-Очекувани резултати:Постигната целосна енергетска ефикасност на објектот, обезбедена 

сигурност и нормална работна температура во текот на зимскиот и летниот период, намалени трошоци за 

енергија; 

-Рок за реализација: јануари - декември 2018 год. 

6.Замена на живини сијалици со нови компакт флуо сијалици за улично осветлување во 

општина Шуто Оризари со компакт флуо светилки 

-Заштеда........................................................................................... ............968.935,00 МКД / годишно 
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-Цел:Постигнување на енергетска ефикасност на објектот преку примена на интегрирани 

принципи, стандарди и норми за заштеда на енергија и заштита на животната средина; 

-Извор на средства: Oпштина Шуто Оризари, донации, невладини организации, грантови и сл; 

-Корисник: општина Шуто Оризари 

-Вредност:....................................................................................................Вкупно: 1.100.000,00 МКД 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А - вложени средства за 2018 год 

1, 2, 3.Општинска зграда........................................................................... ................1.246.605,00 МКД 

4.ОУ,,Браќа Рамиз и Хамит’’....................................................................................... 713.280,00 МКД 

5.Оу,,26-ти јули’’.......................................................................................................... 645.000,00 МКД 

6.Улично осветлување............................................................................................. 1.100.000,00 МКД 

                                                                                                                                   Се вкупно 3.704.885,00 МКД 

II.ЗАШТЕДИ.......................................................................................... Се вкупно 2.068.935,00 МКД / годишно 

Со спроведување на овој Годишен акционен план за енергетска ефикасност се предвидува 

заштеда во буџетот на општината Шуто Оризари во 2017 година  во приближна вредност од 2.496.171,00 

МКД / годишно. Со целосно спроведување на Програмата за енергетска ефикасност вкупната заштеда 

на топлинска енергија би била околу 63% на годишно ниво. Вкупната вложена инвестиција би се 

исплатила за 6 - 8 години. Програмата за енергетска ефикасност за општина Шуто Оризари е изготвена 

во 2014 година, и е одобрена од Aгенцијата за енергетика на Република Македонија на 25.12.2014 год. 

Финансиските средства за сите нереализирани активности од Програмата за 2014 -2016 година 

ќе се реализираат со донесување на новата Програма која е во тек на изработка за период 2017 -2020 

година и ќе ви биде накнадно доставена после нејзиното изготвување, доставување на мислење од ваша 

страна и одобрување од Советот на Општина Шуто Оризари  со нов Акционен годишен план за 2018 

год.ина, во зависност од Буџетот за 2018 год. на општина Шуто Оризари  и со очекуваните донации и 

финансии од другите фондации и меѓународни фондови наведени во програмата. 

                                                                              Претседател на Советот на општина Шуто Оризари 
                                                                                                      с.р.Фатима Османовска 
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Бр. / No. / 08-1261/24. 
22.12. 2017 год. / bers        
СКОПЈЕ – SKOPJE                                                                 

 

Врз основа на Нацрт планот за управување со отпад на Општина Шуто Оризари за 
периодот 2013-2017 година, а согласно член 19 од Законот за управување со отпад (Сл.весник 
на РМ бр.68/04, 10-7/07, 102/08, 143/08, 09/11, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 
192/15, 39/16, 63/16), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 
5/02) и член 36 став 1 точка 5 од Статутот  на општина Шуто Оризари (Сл.гласник на на општина 
Шуто Оризари бр.1/97)  Советот на Општина Шуто Оризари на својата 2-та  седница одржана на 
22.12. 2017 година   ја усвои следната предложена програма за управување со отпад за 2018 
година: 

О Д Л У К А 
за усвојување на 

П Р О Г Р А М А 
за управување со отпад за 2018 година 

 
Член 1 

 Се усвојува програма за управувањње за отпад за 2018 година. 
 

Член 2 

 Составен дел на Оваа Одлука е Годишната програма за за управувањње за 

отпад за 2018 година.   
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
“Службен гласник на општина Шуто Оризари“. 
  
 
                                                                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                                      с.р.Фатима Османовска 
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ПРОГРАМА ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ЗА 2018 ГОДИНА 
 

ВОВЕД 
 

Врз основа на Нацрт планот за управување со отпад на Општина Шуто Оризари за 
периодот 2013-2017 година, а согласно член 19 од Законот за управување со отпад (Сл.весник 
на РМ бр.68/04, 10-7/07, 102/08, 143/08, 09/11, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 
192/15, 39/16, 63/16), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 
5/02) и член 36 став 1 точка 5 од Статутот  на општина Шуто Оризари (Сл.гласник на на општина 
Шуто Оризари бр.1/97)  Советот на Општина Шуто Оризари на својата 2-та  седница одржана на 
22.12. 2017 година   ја усвои следната предложена програма за управување со отпад за 2018 
година: 
 
1. ПРОЦЕНКА НА ВИДОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ ОТПАД 
 
 Врз основа на Планот за управување со отпад , на територија на Општина Шуто  
Оризари, одобрен од Министерството за заштита на животна средина и просторно планирање со 
Решение број 11-9273/86 од 26.11.2013 год. за период во 2018 година, се очекува да се создадат 
9.500 тони комунален отпад. ЈКП комунална Хигиена, врши анализа на составот на комуналниот 
отпад генериран во целата општина, чиј процентуален состав не очекуваме битно да се 
разликува од претходните години. На следниот график е даден составот на комуналниот отпад 
во проценти. 
 
 

 
 

Графикон бр.7 
(Извор на информации: ЈКП Комунална Хигиена / податоци од 2005год.) 
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2. ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТПАД 
Информирање и едукација 
 
 Превенцијата на отпадот е суштински заснована врз нивото на информираност и 
едукација на населението за вредноста на отпадот и опасностите кои доаѓаат од него    и 
неговата директна поврзанот со исцрпување на природните ресурси. Од овие причини, оваа 
програма предвидува користење на различни форми за едукација и информирање на одредени 
целни групи и тоа: 
 -Едукација за превенција во училиштата и детската градинка; 
 -Едукација за превенција во администрација и институции во Општина Ш у т о  
О р и з а р и  (општина, урбани и месни заедници, подрачни единици на министерства, 
амбуланти, и сл.) и 
  -Едукација на членовите на невладини организации и  Здруженија на граѓани активни во 
различни области (не исклучиво врзано со здруженија на граѓани активни во областа на 
животната средина). 
 
Акции за донирање 

 
 На акциите за донирање на различни добра, обично им се дава социјален карактер и 
намена. Но со оваа програма, покрај оваа карактеристика, на акциите за донирање ќе им се даде 
една нова димензија: јакнење на перцепцијата за користење на сеуште употребливото, иако веќе 
користено добро, е акт на волја да се помогне кон глобалните, националните и локалните напори 
во намалување на отпадот и поддршка на одржливиот развој. Од овие причини, оваа предлог 
Програма предвидува користење на различни форми донаторски активности на веќе користени 
добра, организирани од и за различни целни групи и тоа: 
 -Донаторски акции во училиштата (придружени со забавни активности) за учебници и 
тетратки (последните денови на учебната година, или во термин предложен од наставниот 
кадар) и 
 -Донаторски акции на облека и предмети со мал габарит. 
 
 Воспоставување на берза на искористени предмети преку интерактивен портал на Web 
страната на Општина Шуто Оризари 

 
 Искуството на земјите кои постигнале добри резултати во превенција на отпадот 
регистрира активности со кои предметите кои за одреден создавач се баласт т.е. потенцијален 
отпад со кој треба да се справи и да направи трошоци, да бидат искористени од субјекти за кои 
овие предмети се потреба. Оваа ефикасна мерка се спроведува со воспоставување алатка за 
меѓусебна директна комуникација на понудувачите и побарувачите на користени предмети. Врз 
база на оваа позитивна практика на развиените земји, се планира Општината Шуто Оризари да 
вклучи на Web страната понуда на искористени предмети со потенцијал за повторна 
употреба/рециклирање (би се вклучил отпад од различни места на создавање: домашен, 
комерцијален, индустриски и сл). 
 
3. СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАД 
 
 Програмата предвидува интервенциите во услугата "собирање и транспортирање" на 
мешан комунален отпад во Општината да продолжат со собирање и транспортирање со малите 
комунални камиони од страна на општината и со комуналните возила на  ЈП Комунална 
хигиена.Комуналниот отпад ќе се собира и транспортира на ист начин како во 2017 год. а база ќе 
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биде претоварната рампа на локацијата во Коњски Рид од каде базичниот собирен камион на ЈП 
Комунална хигиена ќе го транспортира во депонијата во Дризла. Со функционирањето на 
претоварната станица со претоварна рампа во месноста Коњски Рид, значително е подобрено 
собирањето на комуналниот отпад.На местата каде има поставено контењери и од кантите од 
индивидуалните станбени објекти и од деловните објекти комуналниот смет како и досега ќе го 
собира со свои камиони ЈП Комунална хигиена, а општината со свои мали комунални возила во 
две смени ќе го собира истиот од помали локални депонии и ќе бара од ЈП Комунална хигиена  
за целосно и секојдневно собирање на истиот, да користи поголем број  на камиони со поголема 
тонажа и да работи во две смени.Одделението за Комунални дејности на Општината ќе биде во 
континуирана секојдневна комуникација со одговорните во ЈП "Комунална Хигиена" и Градот 
Скопје, каде на интерактивен начин би се правеле подобрувања на постојниот систем. Во овој 
смисол, административците во Одделението за комунални работи и за животна средина и 
надлежната инспекција, на Општината ќе вршат секојдневно снимања на терен , со цел да се 
детектираат местата каде полнењето и празнењето на контејнерите и кантите не е 
синхронизирано (контејнери кои се преполнуваат и контејнери кои не се полнат целосно до 
празнењето), местата каде се создаваат помали локални депонии и дали целосно се собира 
комуналниот отпад од истите и од кантите од локалното население од индивидуалните станбени 
објекти и од деловните објекти и за овие информации секојдневно ќе комуницираат со 
надлежните од ЈП "Комунална Хигиена" со цел да се подобри услугата. 
 
4. СЕЛЕКТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД 
 
 Селектирањето на различни видови отпад се спроведува доколку селективно собраниот 
отпад може повторно да се употреби или преработи, како и за оние фракции кои претставуваат 
особен ризик за животната средина. Од овие причини во предлог Програмата за управување со 
отпад за 2018 година најголем приоритет ќе се даде на селекцијата на отпадот и како основни 
задачи си ги поставивме следниве: 
 -продолжување на селективно собирање на отпад во урбаниот дел. 
 -продолжување на јавната кампања за потребата од селективно собирање и 
рециклирање на отпадот 
 -реализација на јавна кампања за потребите од селективно собирање и 
рециклирање на отпадот 
             -Воспоставување на собирни центри за собирање на одвоено собирани фракции на 
отпад од пакување, отпадни акумулатори и преносливи батерии и отпадна електрична и 
електронска опрема.(Во тек е обезбедување посебен ограден плац од страна на Општината за 
складирање и собирање на истиот од овластен оператор). 

 
5. ПРЕРАБОТКА (РЕЦИКЛИРАЊЕ И КОМПОСТИРАЊЕ) НА СЕЛЕКТИВНО СОБРАНИ 
ФРАКЦИИ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД 
 
 Ако се земе предвид високата застапеност на биоразградливиот отпад во комуналниот 
отпад (утврдена на околу 62% на национално ниво), преработката на биоразградливиот отпад 
станува значаен елемент и трошок во постапувањето со отпадот. Освен што преработката на 
овој вид отпад би била огромен придонес на Општината кон исполнувањето на националните 
обврски во процесот на спроведување на законодавството на ЕУ, транспонирано во Законот за 
управување со отпадот, кои бараат фазно отстранување на биоразградливиот отпад од 
депониите (заради намалување на емисиите на стакленички гасови кои се причина за 
глобалното затоплување, намалување на загадувањето на подземните и површинските води од 
продуктите на неговата разградба при условите кои владеат на депониите), преработката носи и 
високи придобивки на локално ниво и тоа: 
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 -Биоразградливиот материјал содржи супстанции кои се драгоцени за растителниот свет, 
а кои со депонирањето неповратно би се изгубиле, 
 -Рециклираниот материјал - компостот е одлично природно ѓубриво, 
 -Трошоците за собирање, транспортирање и депонирање се намалуваат 
пропорционално на количината биоразградлив отпад која нема да се фрли заедно со мешаниот 
комунален отпад во контејнер (се намалуваат трошоците како за корисникот, така и за давателот 
на услугата). 
Оваа година е предвидено: 
 -воведување на домашно пробно (индивидуално компостирање) со вклучување на 
викенд куќите во текот на летото кој беше предвиден за реализација во 2015 год, но од 
оправдани причини и поради немање доволно финансиски средства и ресурси, е одложен за 
2017 и 2018 год. 

 
6. ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАД 
 
 Отстранувањето на комуналниот и друг вид неопасен отпад создаден во Општината во 
текот на 2018 година, ќе биде со депонирање на депонијата "Дрисла" и синхронизирано со 
плановите на Град Скопје и активностите на ЈП "Комунална хигиена". 
             Во програмата за 2018 година, се предвидува со засилено темпо продолжување на 
чистење од отпад и уредување на јавните површини и во урбаниот и во руралниот дел на 
општината во соработка со градот Скопје. 
               
7. НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ И ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ 
 
 Реализацијата на Програмата наложува континуирана соработка на надлежните органи 
на Општината Шуто Оризари со градот Скопје и централната власт, а особено со МЖСПП, 
ЗЕЛС, како и со останатите општини во државата. 
 Исто така надлежните органи на Општина Шуто Оризари треба да бидат во постојана 
блиска комуникација и соработка со невладиниот сектор, кој е клучен актер во обезбедување 
одржливост на сите активности, поврзани со јакнење на јавната свест. 

 
8. МОНИТОРИНГ 
 
 Општината ќе врши мониторинг врз спроведувањето на Програмата посебно насочен кон 
следниве активности: 
 -Намалување на опасностите и ризиците за животна средина од активностите на 
управување со отпад; 
 -Развој на нови системи и постројки за управување со отпад и обезбедување на посебен 
заграден простор за оставање и собирање на батерии, акумулатори, електрични и електронски 
уреди и друг  електричен и електронски отпад, кој ќе го собира овластен  оператор. 
 -Оперативност на надлежните органи (координација помеѓу Инспекторатот за животна 
средина и локалните инспектори); 
 -Оперативност на новите институционални решенија (особено во координација со град 
Скопје, ЗЕЛС и Министерството за заштита на животна средина), и 
 -Собирање на средства за да се обезбеди финансиска одржливост на системот за 
управување со отпадот од сите оние кои создаваат отпад (надоместоци врз основа на начелата 
"загадувачот плаќа" и "одговорност на производителот"). 
 Исто така, будно ќе се следат барањата на законодавството. Донесувањето на законите 
и стандардите во областа на управување со отпадот не се доволни сами по себе за да 
гарантираат успех. Потребно е тие да се спроведат, а за да се има увид во ефикасноста на 
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спроведувањето, треба да се воспостават основните оперативни системи и процедури. Во оваа 
смисла, мора да се воспостави целисходен систем за прибирање на податоци и информации, 
нивно чување и обработка. Системот треба да верифицира дека се постигнати и одржливи 
планираните подобрувања во управувањето со отпадот. Тој мора да биде релевантен извор на 
информации за сите заинтересирани страни. За да го обезбеди тоа, Општината (со вклучување 
на операторот согласно избраната алтернатива) ќе собира податоци и информации првенствено 
со доследно спроведување на барањата од Правилникот за евиденција и известување за 
постапување со отпад (Сл. весник на РМ 7/2006) како и извештаите на овластениот инспектор за 
животна средина. Последното подразбира и доследно спроведување на сите законски санкции 
(казнување) за сите прекршители. 

 
9. ФИНАНСИСКИ СРЕДТСТВА 
 
 Како општина во состав на Град Скопје, во Општина Шуто Оризари финансирањето на 
управувањето со отпадот како јавна услуга, е централизирано и се обезбедува од средства на 
наплатени надоместоци за извршена услуга, буџет на Град Скопје, донации, грантови и наплата 
на казни. 
 Целокупниот процес околу собирање,селекција,транспортирање и депонирање на 
комуналниот отпад,  се реализира од ЈКП Комунална хигиена со додатна помош од Општина 
Шуто Оризари и Градот Скопје. Поради немање на доволно финансиски средства Општина Шуто 
Оризари не е во можност самостално да ја спроведе Програмата за управување со отпад за 
2018 год.Дел од средствата за слична намена ги обезбедува во Програмата (Ј) за Комунални 
дејности за 2018 год. а за дополнителни активности од Планот за управување со отпад, ќе бара 
помош од Градот Скопје, Министерството за заштита на животна средина, донации, невладини 
организации и грантови и од Советот за рамномерeн регионален развој. 
 
10.ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
               
             Динамиката на извршување ќе зависи од големината и приливот на средства во Буџетот 
на Општина Шуто Оризари за 2018 год. 
 
11.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
                                                        
              Оваа Програма влегува вo сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на 
Општина Шуто Оризари’’, Скопје. 
 
 
                                                                             Претседател на Совет на општина Шуто Оризари 
                                                                                                 с.р.Фатима Османовска 
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Бр. NO, Num 08 -1261/25 

22.12.2017 год / bers / vita 

СКОПЈЕ / ЅКОРЈЕ / ЅНКUР 

  

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ број 5/02), член 36 став 1 точка 5 од Статутот на   општина 
Шуто Оризари,(Службен гласник на општина Шуто Оризари 1/97 а во врска со член 
15 од Законот за инспекциски надзор (Службен весник на РМ 
бр.50/10,162/10,157/11,147/13,41/14,33/15 и 193/15), Советот на општина Шуто 
Оризари, на својата 2-ра седница оддржана на 22.12. 2017 година, а по предлог на 
Градоначалникот на општина Шуто Оризари ја донесе следната: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на 

П Р О Г Р А М А 
за работа на Одделението за комунална инспекција, инспекција за заштита на 

животна средина и Одделението за комунални редари на општина Шуто 
Оризари, Скопје за 2018 година  

 
Член 1 

 Се усвојува програма за работа на Одделението за комунална инспекција, инспекција 

за заштита на животна средина и Одделението за комунални редари на општина Шуто Оризари, 

Скопје за 2018 година.  
 

Член 2 
 Составен дел на Оваа Одлука е Годишната програма за работа на Одделението за 

комунална инспекција, инспекција за заштита на животна средина и Одделението за комунални 

редари на општина Шуто Оризари, Скопје за 2018 година.  
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
“Службен гласник на општина Шуто Оризари“. 
  
 
                                                                                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                                           с.р.Фатима Османовска 
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Бр. / No. /  08-1261/26. 
22.12. 2017 год. / bers                                                                
СКОПЈЕ – SKOPJE                                                                 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИЈА 

ИНСПЕКТОРАТ ВО ЧИЈ СОСТАВ СЕ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНА 
ИНСПЕКЦИЈА И ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА КОМУНАЛНИ РЕДАРИ ВO OПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ ЗА 
ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2018 ДО 31.12.2018 ГОДИНA. 

 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за локалната самоуправа 

(“Службен весник на РМ број 5/02), член 36 став 1 точка 5 од Статутот на  општина 
Шуто Оризари,(Службен гласник на општина Шуто Оризари 1/97 а во врска со член 
15 од Законот за инспекциски надзор (Службен весник на РМ 
бр.50/10,162/10,157/11,147/13,41/14,33/15 и 193/15), Советот на општина Шуто 
Оризари, на својата 2-ра седница оддржана на 22.12. 2017 година, а по предлог на 
Градоначалникот на општина Шуто Оризари ја донесе следната 
 

П Р О Г Р А М А 
 

за работа на Одделението за комунална инспекција, инспекција за заштита на 
животна средина и Одделението за комунални редари на општина Шуто 

Оризари, Скопје за 2018 година 
 
ВОВЕД 
 

Во согласност со Програмата за работа на Советот на општина Шуто 
Оризари, Скопје за 2018 година, и согласно со Законот за инспекциски надзор 
(Службен весник на РМ бр.50/10,162/10 и 157/11,147/13,41/14,33/15,193/15), се 
презентира Годишната програма за работа на Одделението за комунална 
инспекција и инспекција за заштита на животната средина, во врска со 
извршувањето на инспекциските работи, во надлежност на општина Шуто 
Оризари, Скопје за периодот од 01.01.2018 година заклучно со 31.12.2018 
година.Во Годишната програма, се презентирани активностите на Одделението за 
комунална инспекција и инспекција за заштита на животната средина и 
Одделението за комунални редари,  во општина Шуто Оризари, Скопје кои ќе 
бидат преземени со цел, исполнување на законските надлежности за вршење на 
инспекциски надзор, во овие области на инспекцискиот надзор, како во однос на 
постоечката законска регулатива, така и во однос на можните измени и 
дополнувања на поединечните закони. Поради различните свери на работа, 
Програмата за работа е дадена и изготвена за следните одделенија:  
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1. Одделение за комунална инспекција и инспекција за заштита на 
животната средина  

2. Одделение за комунални редари;  

Заради различните сфери на работа, Програмата за работа е дадена и 
изготвена по одделенија.      

Исто така потребните услови за исполнување на Годишната програма, се 
дадени по одделенија, согласно со нивните потреби и согледувањата од 
досегашното работење. 

Финансиските средства за спроведување на надлежностите на инспекторите 
и комуналните редари, се предвидени  со платниот биланс на  Буџетот на општина 
Шуто Оризари, за 2018 година.  

За реализација на Годишната програмата за 2018 година, ќе биде изготвен 
Годишен извештај, а согласно со Законот за инспекциски надзор, ќе бидат изгот- 
вувани и квартални оперативни извештаи. 

 
1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА  

При утврдувањето на содржината на Програмата за работа на општинскиот 
овластен комунален инспектор за 2018 година, се имаa во предвид надлежностите 
на комуналната инспекција утврдени со законските и подзаконските акти:  

 Законот за комунални дејности (Сл. весник на РМ 95/12, 
163/13, 42/14,44/15,147/15, 31/16), 

 Закон за јавната чистота (Сл.Весник на РМ бр.111/08, 64/09, 
88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12,163/13, 44/15,147/15, 
31/16), 

 Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на 
урбани отпадни води (Сл.весник на РМ бр.68/04, 
28/06,103/08, 17/11, 54/11,163/13,10/15,147/15, 31/16), 

 Законот за определување на имиња на улици, плоштади, 
мостови и други инфраструктурни објекти (Сл.весник на РМ 
66/04, 55/07, 145/10, 136/11, 163/13,147/15, 31/16), 

 Законот за гробишта и погребални услуги (Сл.весник на РМ 
бр.86/2008,  156/10, 53/11,163/13,152/15, 31/16), 

 Законот за управување со пакување и отпадот од  пакување 
(Сл.весник на РМ бр.161/2009,17/11,47/11,136/11,6/12,39/12, 
163/13,146/15, 39/16), 
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 Законот за управување со отпадот (Сл.весник на РМ  
бр.68/2004,107/07,102/08,143/08,124/10,09/11,51/11,123/12,1
47/13,163/13,147/13,163/13, 51/15,146/15,192/15, 39/16, 
63/16), 

 Закон за Град Скопје (Сл.весник на РМ бр. 55/2004, 158/11) 

 Закон за општа управна постапка (Сл.весник на РМ 
бр.38/2005, 110/2008, 51/11, 124/15) 

 Одлука за комунален ред бр.07-1064/1 од 04.09.2014 год. во 
општина Шуто Оризари, Скопје; 

Во Предлог-програмата, задачите и активностите што ќе ги извршува 
комуналниот инспектор во текот на 2018 година, се систематизирани по области и 
тоа: инспекциски надзор, аналитичко-информативна дејност, соработка со другите 
сектори од Градот и другите органи на државно и локално ниво, обуки и работни 
состаноци, нормативна дејност и обуки за имплементација на материјалните 
закони и Зaконот за општа управна постапка,како и Законот за  инспекциски 
надзор. 

1.Инспекциски надзор: 
 
       Инспекцискиот надзор се врши како: 
       -редовен, 
       -контролен  
       -вонреден инспекциски надзор; 
 

Испекциските надзори се вршат над Јавните комунални претпријатија 
утврдени со Законот за комунални дејности и Законот за Градот Скопје, над 
физичките и правни лица на кои општина Шуто Оризари, Скопје им дала концесија 
или дозвола за вршење на комунална дејност, во однос на: 

 одржување на јавната чистота на јавните и сообраќајни површини во 
летен и зимски период,  

 расчистување на снегот пред деловните објекти, пред индивидуални 
и колективни станбени згради,  

 одржување и поставување на комуналните уреди и опрема,  
 одржување на зеленилото на магистралните и собирни улици,  
 подигање на возила од јавни зелени површини со пајак- службата,  
 одржување и користење на општинските паркови, парк- шумите на 

подрачјето на општината, водените и спортско- рекреативни зони 
утврдени со ГУП,  

 одржување на чистотата на јавните паркиралишта од значење на 
општината, утврдени со урбанистички план,  
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 снабдување со вода за пиење од единствениот водоснабдителен 
систем на Градот Скопје,  

 одведување и испуштање на атмосферските води,  
 одведување и пречистување на урбаните отпадни води,  
 одржување на чистотата на градските гробишта,  
 одржување и користење на речните корита во урбаниот дел,  
 одржување на чистотата на пазарите на големо,  
 инспекциски надзор над физичките и правните лица како корисници 

на комуналните услуги,  
 вршење инспекциски надзор по добиени писмени и усни претставки 

од физички и правни лица,  
 водење на управни постапки,  
 прием на странки. 

Обуки: 

Комуналниот  инспектор ќе учествува на семинари, предавања и едукации, 
организирани од страна на ЗЕЛС, надлежни министерства, разни владини и 
невладини институции, во врска со имлементација на од- редбите од 
материјалните закони, како и Зaконот за управна постапка и За конот за 
инспекцискинадзор.  
 
3. Проектни активности: 

Одделението за комунална инспекција заедно со Одделението за кому- 
нални редари , во 2018 година, активно ќе учествуваат во реализацијата на разни 
активности, со цел подобрување на чистотата во општината,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
по подигнување на свеста на граѓаните и навремено и квалитетно извршување на 
услугите, кои ги даваат јавните претпријатија. 

4. Аналитичко-информативна дејност: 
 
         Одделението за комунална инспекција врз основа на извршениот 
инспекциски надзор во 2018 година, ќе изготви: 
 

-Квартални оперативни планови за работа на Одделението за комунална 
инспекција; 

-Квартални извешта за работата на Одделението за комунална инспекција; 
-Рок: контуинирано, 2018 година 
- Годишна програма за работата на Одделението за комунална инспекција 
за 2018  година. 
Рок: ноември, 2018 година 
- Годишен извештај за работата на Одделението за комунална инспекција 
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за 2017 година. 
Рок: јануари-февруари, 2018 година 

 
5.Соработка на Одделението за комунална инспекција: 
 
       Комуналниот инспектор во рамките на своите овластувања и надлежности 
утврдени со законот, континуирано ќе соработуваат со другите одделенија и   
другите сектори во општината, Градот Скопје, комуналната инспекција на Град 
Скопје и Државниот комунален инспекторат, другите општински комунални 
инспекции , општините во градот Скопје, органите на државно и локално ниво, 
јавните препријатија и пред сé со граѓаните на општина Шуто Оризари, Скопје. 
        Рок: по потреба во текот на годината 
 
6.Нормативна   
 
       Овластениот комунален инспектор ќе продолжи со активностите за измена и 
дополнување на постојаната законска регулатива, во соработка со  надлежните 
институции, сé со цел  поквалитетно и поефикасно спроведување на  законските и 
подзаконските  акти,  во интерес на подоб- рување на животот на граѓаните на 
општина Шуто Оризари.Овие активности се неминовно потребни, за да се дојде до 
поефикасни законски решенија, со што би се зголемиле и разграничиле 
надлежностите на комуналниот инспектор, а со тоа и неговата теренска работа би 
била поефикасна.За извршените инспекциски надзори Овластениот комунален 
инспектор, изготвува квартален извештај и квартален оперативен план, кој го 
доставува до Градоначалникот на општината и до Државниот инспекторат за 
комунални работи. 
 
7.Услови потребни заизвршување на инспекциските контроли: 
 
      Одделението за комунална инспекција Скопје, ќе ја спроведе оваа програма на 
територијата на општина Шуто Оризари со 1 овластен комунален инспектор, а по  
потреба и со помош на овластени градски комунални инспектори и државни 
комунални инспектори.За спроведување на оваа програма потребни се 
материјалнотехнички сред 
ства и други услови и тоа: 

 Возило, фотоапарат, присуство на полиција (асистенција) во 
одредени случаеви утврдени со закон како и ангажирање и на други 
стручни институции од областа на комуналната дејност, заради 
подобрување на секојдневните активности. 

Предвидени финансиски средства............................100.000,00 МКД 
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       Рок: 01.01.2018 год. - 31.12.2018 година 
8.Образложение 
 Со изготвување на оваа Годишна програма за работа на Одделението за комунална 
инспекција, се предвидува преземање на мерки за спроведување на законските и подзаконските 
акти од областа на комуналните дејности и подобрување на условите за живот на граѓаните во 
Општина Шуто Оризари. 
 

2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ РЕДАРИ: 
 
  При утврдувањето на содржината на Годишната програма за работа на 
општински комунални редари за 2018 година, се имаа во предвид надлежностите 
на комуналните редари утврдени со:  

 Закон за јавната чистота (Сл.весник на РМ бр.111/2008, 64/2009, 
88/10/, 114/10, 23/11 53/11 и 80/12,163/13,44/15,147/15, 31/16), 

 Закон за заштита од пушењето (Сл.весник на РМ бр.36/1995; 
70/2003;29/2004;37/2005;103/2008;140/2008;35/10;100/11;157/13  

 Одлуката за комунален ред бр. 07-1064/1 од о4.09.2014 год. на 
општина Шуто Оризари, Скопје. 

 
 Во Предлог-програмата, задачите и активностите што ќе ги извршуваат 
комуналните редари во текот на 2018 година, се систематизирани по области и  
тоа: контролен надзор, аналитичко-информативна дејност, соработка со другите 
одделенија и сектори од општината и од Градот и другите органи на државно и 
локално ниво, обуки и работни состаноци, нормативана дејност и обуки за 
имплементација на Законот за јавната чистота, Законот за заштита од пушењето и 
Одлуката за комунален ред на општината Шуто Оризари,Скопје.   
 
2.1.Контролен надзор на комуналните редари 
 
Контролниот надзор се врши како:  
     -Редовен, 
     -контролен и 
     -вонреден надзор; 
 
        Контролниот надзор се врши над физички лица, согласно со Законот за 
јавната чистота, Законот за заштита од пушењето и Одлуката за комунален ред на 
општина Шуто Оризари, на физички лица како можни сторители на прекршокот, им 
се изготвува опомена, покана за странка, записник за сторен прекршок или 
записник за порамнување за извршување на општокорисна работа или им се 
изрекува мандатна казна со мандантен прекршочен платен налог за плаќање на 
глобата, а во поедини случаи им се издава покана за едукација, согласно 
важечките закони, 
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      -контрола над јавната чистота на јавните површини и на приватен имот 
      -контрола на фрлањето на комуналниот мешан смет, кабаст отпад и шут  
      -контрола над расчистувањето на снегот пред деловните објекти, пред  
индивидуални и колективни станбени згради, 
      -контрола над чистотата на зеленилото на магистралните и собирни улици, 
      -контрола над чистотата во општинските паркови, паркшумите на подрачјето на  
општина Шуто Оризари, водите и спортско-рекреативните зони утврдени со ГУП. 
       -контрола над испуштањето на атмосферски и отпадни води на јавни 
површини, 
       -контрола  на работата на комуналните работници од општината и секојдневна 
проверка дали  се на своето работно место и дали ги извршуваат целосно своите 
работни обврски, согласно дневниот распоред за работа, 
       -контрола на  физички лица и за другите законски одредби  од Законот за јавна 
чистота, Законот за заштита од пушењето и Одлуката за комунален ред на 
општина Шуто Оризари, Скопје. 
       -преземање активности, заедно во соработка со надлежните органи на МВР по 
нивно барање, за помагање при регулирање на сообраќајот и воведување 
сообраќаен ред во општината. 
 
2.2.Обуки: 
 
        Комуналните редари ќе учествуваат на семинари, предавања и едукации  во 
врска со имплементација на одредбите од Зaконот за јавната чистота,  
организирани од страна на ЗЕЛС, надлежните министерства и други владини и 
невладини институции. 
 
 
2.3 Проектни активности: 
 
        Одделението за комунални редари, кое е во состав со Одделението за 
комунална инспекција  и Одделението за животна средина, во 2018 год. ќе 
учествувуваат во  реализацијата  на  сите активности, чија цел е подобрување на 
чистотата во општината, подигање на свеста на граѓаните, и зголемено мандантно 
казнување на физичките лица, кои ги прекршуваат законите за Јавна чистота, 
Заштита од пушење и Одлуката за комунален ред на општина  Шуто Оризари 
 
2.4. Аналитичко- информативна дејност: 
 
        Одделението за комунални редари, врз основа на извршениот инспекциски 
надзор во 2018 година ќе изготвува: 
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       -Месечни оперативни планови за работата на Одделението за комунални 
редари 
       -Месечни извештаи за работата на Одделението за комунални редари.  
       -Квартални оперативни планови на Одделението за комунални редари 
       -Квартални извештаи за работата на Одделението за комунални редари  
       -Дневни извештаи за работата на Одделението за комунални редари 
 
        Рок: контуинирано 2018 година 
 
       -Годишна програма за работата на Одделението за комунални редари за  2018 
година. 
        
        Рок: ноември 2017 година 
 
        -Годишен извештај за работата на Одделенито за комунални редари за 2017  
година. 
 
        Рок: јануари-февруари, 2018 година 
 
2.5. Соработка на Одделението за комунални редари: 
 
       Комуналните редари, заедно со комуналната инспекција, во рамките на своите 
овластувања и надлежности утврдени со закон, контуинирано ќе соработуваат со 
сите одделенија во општината и другите сектори во Градот Скопје, комуналните 
редари во град Скопје, комуналната инспекција на град Скопје, органите на 
државно и локално ниво, јавните претпријатија и пред сé со граѓаните на општина 
Шуто Оризари, Скопје. 
 
        Рок: континуирано и по потреба во текот на годината 
 
2.6.Нормативна дејност:  
 
       Комуналните редари, заедно со комуналната инспекција на општината Шуто 
Оризари,ќе продолжат со активностите за дополнување на постојната законска 
регулатива, во соработка  со надлежните институции, сé со цел поквалитетно и 
поефикасно спроведување на Законот за јавната чистота и Законот за заштита од 
пушење, како и Одлуката за комунален ред на општината, во интерес на 
подобрување на животот на граѓаните на општина Шуто Оризари. 
 
2.7.Оперативна реонизација, на територијата на општина Шуто Оризари 
 
       Теренската работа на комуналните редари, со оглед на малата територија на 
општината,  ќе се одвива секојднево на територија на целата општина, без 
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поделба на реони, а по потреба ќе се  подели на три реони во одредени периоди 
во годината.За извршените контроли комуналниот редар поединечно изготвува 
дневен, месечен, квартален и годишен извештај и месечен, квартален и годишен 
план, кој го доставува до овластениот комунален инспектор. 
 
        Рок: 01.01.2018 год. - 31.12. 2018 година 
 
2.8. Услови потребни за извршување на контролите: 
 
       Одделението за комунални редари, во склоп со Одделението за комунална 
инспекција и инспекцијата за заштита на животната средина, ќе ја спроведе оваа 
програма на територијата на општина Шуто Оризари со 3 (три) комунални редари, 
а по потреба и со комунални редари од Градот Скопје. За спроведување на оваа 
програма потребни се материјално-технички средства и други услови и тоа: 

      - фотоапарат, мотор (има еден и потребен се уште два, а може 
алтернатива едно службено лесно возило), летни и зимски униформи и  обувки, 
присуство на полиција (асистенција) во одредени случаи кога е тоа потребно, 
како и соработка со комуналните редари на Градот Скопје и комуналните  
редари од другите општини во  град Скопје, заради поголема ефикасност, при 
секојдневната теренска работа. 

           Рок:01.01. 2018 год. - 31.12.2018 година. 
 
2.9.Образложение: 
 

Со изготвување на оваа програма за работа на Одделението за 
комунални редари, во склоп со Одделението за комунална инспекција и 
инспекција за заштита на животна средина, се предвидува преземање 
на мерки за спроведување на Законот за јавната чистота, Законот за 
заштита од пушењето, Одлуката за комунален ред на општина Шуто 
Оризари и подобрување на хигиената, а со тоа и условите за живот на 
граѓаните на општина Шуто Оризари.    

                   
Предвидени финансиски средства................................... 200.000,00 МКД 
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3.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  

 

           При утврдување на содржината на Годишната програма за работа на  

Инспекцијата за животна средина за 2018 година, се земаaт во предвид над  

лежностите на Инспекцијата за животна средина утврдени со законските 

иподзаконските акти: 

         - Закон за инспекциски надзор (Сл.весник на РМ бр.50/10, 162/10, 157/11 и 

147/13, 41/14,33/15,193/15) 

         - Закона за општа и управна постапка (Сл.весник на РМ бр.38/08,110/08 и 

51/11) 

         - Закон за локална самоуправа ( Сл. весник на РМ бр.05/02) 

         - Закон на Град Скопје (Сл.весник 55/04, 158/11) 

         - Закон за животна средина (Сл.весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 

83/09,48/10, 51/11, 123/12,93/13,187/13, 42/14,44/15,129/15) 

         - Закон за заштита од бучавата во животната средина (79/07, 124/10,47/11, 

,163/13) 

         - Закон за управување со отпад (Сл.весник бр.68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 

09/11,124/10, 51/11, 123/12,147/13,163/13,51/15,146/15,192/15), 

         - Закон за управување со пакување и отпад од пакување (161/09, 17/11,47/11, 

136/11, 6/12, 39/12, 163/13), 

          -Закон за амбиентален воздух (Сл. весник бр.67/2004,92/2007,35/2010,47/20 

11, 59/2012, 100/2012) 

          -Закон со управување со електричен и електронски отпад (Сл. весник 

бр.6/12), 

           -Закон за управување со отпад од стари акумулатори и батерии (Сл. весник 

на РМ  бр.140/10, 47/11, 148/11, 39/12, 163/13,146/15),  

            - Закон за води (Сл.весник бр.4/1998, 19/2000, 42/05 и 48/06,87/08,06/09, 

,161/09,83/10,51/11,44/12,163/13), 

           - Закон за заштита на природата (Сл.весник бр.67/04, 14/06, 84//07, 35/10, 

47/11,148/11,59/12,13/13,163/13,41/14,146/15), 

           - Други подзаконски акти, одлуки, уредби и правилници кои се до- несени од 

страна  на надлежните државни органи, Градот Скопје и локална самоуправа. 
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        Во Програмата, задачите и активностите што ќе ги извршува 
овластениот  инспектор  за животна  средина во текот на 2018 година, се 
систематизира по области и тоа: инспекциски надзор, аналитичка-
информативна дејност, соработка со другите сектори од Градот Скопје и 
другите органи на државно и локално ниво, обуки и работни состаноци, 
нормативна дејност и обуки за имплементација на материјалните закони и 
Зaконот за општа управна постапка, како и Законот за инспекциски надзор и 
Законот за прекршоци. 

 
3.1.Инспекциски надзор: 
 
           Инспекцискиот надзор се врши редовно или по добиена пријава или 
сознание од  страна на други државни органи, организации, институции, правни и 
физички лица, како и средства  за јавно информирање. 
  
         Овластениот Инспектор за животна средина на општина Шуто Оризари  
Скопје, е самостален во својата работа и е овластен да врши инспекциски над-зор 
над правни и физички лица, во секое време и на лице место, без предходна најава 
во деловните простории, инсталациите,објектите, како и на средства и опрема за 
вршење на дејноста и активноста. 
 
           Ако со закон не е поинаку уредено, инспекцискиот надзор, инспекторот го 
врши како: 
         - редовен инспекциски надзор; 
         - вонреден инспекциски надзор; 
         - контролен инспекциски надзор; 
 
          Овластениот инспектор за животна средина на општина Шуто Оризари, е 
овластен да врши инспекциски надзор над правни и физички лица, како и над 
инсталациите, објектите и над средствата и опремата за вршење на дејноста и  
активноста на правните субјекти.Притоа посебно внимание се дава на следните 
аспекти: 

 контрола на документација; 
 контрола на суровини, материјали и енергии произведени или 

употребени од страна на правниот субјект и трговег поединец;  
 увид во простории, како и на приватниот имот околу објектот, кој е 

предмет на контрола;  
 утврдување дали правниот субјект или трговец поединец, според 

активностите и видот на производството, подлежи на издавање на Б-
интегрирана еколошка дозвола;  
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 утврдување на капацитетот на правниот субјект и производството по 
просечна вредност на квартална основа;  

 утврдување дали правниот субјект или трговецот поединец, според 
капацитетот утврден со Уредбата за определување на активностите 
на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола, 
подлежи на А или на Б интегрирана еколошка дозвола;  

 утврдување на податоци и опис на операторот и инсталацијата, како 
и податоци за суровините, материјалите и енергиите произведени 
или употребени во инсталацијата; 

 Утврдување податоци дали правниот субјект или трговецот поединец 
ги спроведуваат одредбите од Законот за управување со електричен 
и електронски отпад, стари акумулатори и отпадни батерии и Законот 
за управување со пакување и отпад од пакување; 

 утврдување на податоци за емисии во почва, површински води, 
атмосферата, податоци за бучава и вибрации како и податоци за 
цврст и течен отпад, во координација со акредитирана лабораторија 
за животна средина, за инсталации од надлежност на општинските 
овластени инспектори;  

 утврдување на податоци за точки на мониторинг и земање на 
примероци во координација со акредитирана лабораторија за 
животна средина;  

 утврдување дали правниот субјект, согласно дејноста која ја врши, 
подлежи на изработување на Eлаборат за заштита на животната 
средина, согласно Уредбата за дејностите и активностите за кои 
задолжително се изработува елаборат и дали поднел барање до 
општината за одобрување на елаборатот и за добивање на ,,Б’’-
интегрирана дозвола, согласно законот за чие одобрување е 
надлежен Градоначалникот на општината, Градоначалникот на Град 
Скопје и Градоначалникот на општините во градот Скопје. 

 Изрекување на мандантни и прекршочни казни, на физички и правни 
лица, кои не ги спроведуваат законските одредби согласно, законите 
за заштита на животната средина и природата. 

         Врз основа на иницијатива или барање-пријава поднесена од државни 
органи, физички или правни лица, а каде што се наведува дека има индиции за 
зголемено ниво на бучава, или загадување на амбиенталниот воздух, водата, 
почвата итн., од инсталација од надлежност на градскиот инспектор по животна 
средина, овластениот инспектор за животна средина повикува акредитирана 
лабораторија за вршење на испитување на нивото на бучава, како и нивото на 
загадување на амбиенталниот воздух, водата, почвата итн.Истата е обврзана, во 
најкраток рок да достави технички извештај за извршеното мерење, до 
Овластениот инспектор за животна средина на општината, во однос на 
инсталациите за кои овластениот инспектор има надлежност.  
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3.2.Обуки: 
 
         Овластениот инспектор за животна средина ќе земе учество на семинари, 
предавања и едукации во врска со имплементацијата на одредбите од 
материјалните закони. 
 
3.3.Аналитичко-информативна дејност: 
          
          Овластениот инспектор за животна средина на општина Шуто Оризари,  врз 
основа на извршениот инспекциски надзор во 2018 година, согласно Годишната 
програма ќе изготви: 
 
-Месечни оперативни планови за работа на инспекцијата за животна  средина; 
 
-Квартални извештаи за работата на инспекцијата за животна средина; 
 
          Рок:контуинирано, 2018 година 
 

 -Годишна програма за работата на инспекцијата за животна средина за 2018 г. 
 
          Рок:ноември 2017 година 
          

-Годишен извештај за работата на инспекцијата за животна средина за 2017 г 
  
          Рок:јануари-февруари, 2018 година 
 
3.4.Соработка на инспекцијата за животна средина: 
 
          Овластениот инспектор во рамките на своите овластувања и надлежности 
утврдени со закон, континуирано ќе соработува со сите одделенија во општината и 
Градот Скопје, органите на државно и локалнониво, јавните претпријатија и пред 
сé со граѓаните на општина Шуто Оризари. 
 
           Рок: по потреба во текот на годината 
 
3.5.Нормативна дејност 
           
  Овластениот инспектор за животна средина, по потреба ќе продолжи со 
активности за дополнување на постојната законска регулатива, во соработка со 
надлежните институции, сé со цел поквалитетно и поефикасно спроведување на 
законските и подзаконските акти, во интерес  на подобрување на животот на 
граѓаните на општина Шуто Оризари, од аспект  на  заштитата  на животната 
средина.Основното подрачје за вршење на инспекциски надзор на овластениот 
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инспектор за животна средина на општина Шуто Оризари, е целокупната 
територија на општина Шуто Оризари (урбан и рурален дел), утврдена  согласно  
Генералниот  урбанистички  план на Град Скопје. 
           Инспекцијата за животна средина при Одделението за комунална инспекција 
и заштита на животната средина на општина Шуто Оризари, ќе ја спроведе оваа 
Годишна програма со 1 (еден) овластен инспектор за животна средина, а по 
потреба, ќе бара ангажирање и помош од овластени инспектори за животна 
средина на Град Скопје и од државни инспектори од Државниот инспекторат за 
животна средина на РМ. За извршените инспекциски надзори, овластениот 
комунален инспектор на општина Шуто Оризари изготвува квартален, а по потреба 
и месечен извештај и квартален а по потреба и месечен оперативен план, кој го 
доставува до Градоначалникот на општината и до Државниот инспекторат за 
животна средина.  
 
3.6.Образложение: 
 
           Со изготвување на оваа Годишна програма за работа на Инспекцијата 
за животна средина на општина Шуто Оризари, се предвидува преземање на 
мерки за спроведување на законските и подзаконските акти од областа на 
животната средина и подобрување на условите за живот на граѓаните во 
општината Шуто Оризари. 
  
3.7.Предвидени финансиски средства......................................... 100.000,00 ден.  
                                      

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
 
1.Комунална инспекција..........................................................100.000,00 ден  
 
2.Комунални редари..................................................................200.000,00 ден  
 
3.Инспекција за заштита на животна средина.................... 100.000,00 ден 
 
                                                                                     Вкупно:   400.000,00 ден  
4. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

    Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник 
на општина Шуто Оризари.“  

                                                                           Претседател на Советот на општина Шуто Оризари 
                                                                                                с.р.Фатима Османовска 
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                Бр. / No. /  08-1261/27 
                22.12. 2017 год. / bers                                                                

СКОПЈЕ – SKOPJE                                                                 
 
 
Врз основа на член 22 став 1 точк 1 од  Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/02), член 36 став 1 точка 5 од Статутот на општина Шуто Оризари (Службен гласник на 
Општина Шуто Оризари бр.1/97) а во врска со член 14 став 2 од Законот за заштита на 
населението од заразни болести (Сл. весник на РМ, бр.66/04, 139/08, 99/09 и 
149/14,150/15,37/16),  Советот на Општината Шуто Оризари на својата 2-та седница одржана на 
ден 22.12.2017 год., донесе: 

О Д Л У К А 
за усвојување на 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ 

БОЛЕСТИ ВО 2018 ГОДИНА 
 

Член 1 

 Се усвојува програма за спроведување а општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести во 2018 година. 
 

Член 2 

 Составен дел на Оваа Одлука е Годишната програма за спроведување а 

општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2018 

година.  
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
“Службен гласник на општина Шуто Оризари“. 
  
 
                                                                         СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                                     с.р.Фатима Османовска 
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Врз основа на член 22 став 1 точк 1 од  Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 
бр.5/02), член 36 став 1 точка 5 од Статутот на општина Шуто Оризари (Службен гласник на 
Општина Шуто Оризари бр.1/97) а во врска со член 14 став 2 од Законот за заштита на 
населението од заразни болести (Сл. весник на РМ, бр.66/04, 139/08, 99/09 и 
149/14,150/15,37/16),  Советот на Општината Шуто Оризари на својата 2-та седница одржана на 
ден 22.12.2017 год., донесе 

 
П Р О Г Р А М А  

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ 
БОЛЕСТИ ВО 2018 ГОДИНА 

 
 Согласно одредбите од Законот за заштита на населението од заразни болести 
Советите на Општините, по предходно мислење на ЈЗУ Центар за јавно здравје за подрачјето за 
кое е основан, донесуваат Програма за спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести на своето подрачје.  
 Со оваа Програма се утврдуваат општите мерки, активности, извршители, рокови и 
извори на финансиски средства потребни за нивна реализација во 2018 година. 
 

Мерки, цели и потребни активности 
 
 Главен приоритет и цел на Програмата е спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести, како и утврдување на активностите, извршителите, роковите и 
извори на финансиски средства потребни за нивна реализација во 2018 год. 
 Програмата дефинира 5 општи мерки за заштита на населението на Општина Шуто 
Оризари, од потенцијални заразни заболувања и можни епидемии, кои со исполнувањето на 
поставените цели, ќе допринесат за поголема и поефикасна заштита на населението од истите. 
 
I) Главни приоритети 
 
 За остварување на примарната цел за заштита на населението од заразни болести и 
можни епидемии, Општина Шуто Оризари е обврзана да ги организира и следи општите мерки за 
первенција на истите и тоа: 
 
 1.Обезбедување на безбедна вода за пиење и редовна контрола над исправноста на 
водата и објектите за водоснабдување. 
 2.Отстранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад на начин кој ќе оневозможи 
загадување на човековата околина. 
 З.Обезбедување на санитарно-технички и хигиенски услови во училишта, детски 
градинки, администативни згради, амбуланти и други јавни објекти.  
 4.Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапреду-вање на здравјето 
на населението, редовни здравствени контроли, вакцини и др.  
 5. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција, дератизација и други хигиенско-
технички мерки на населени места, јавни површини, водоводни и канализациони системи и др. 
 

1. ОПШТА МЕРКА 
 

 Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на водата и 
објектите за водоснабдување 
 Безбедна вода за пиење, е вода која не содржи микроорганизми, паразити и нивни 
развојни форми, и штетни хемиски соединенија во број кој преставува опасност по здравјето на 
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луѓето, како и вода која не содржи супстанции кои сами или заедно со други супстанци, 
преставуваат опасност по здравјето на луѓето. 
 На територија на Општината Шуто Оризари во урбаниот дел во населбата Шуто 
Оризари, со водоснабдителниот систем стопанисува ЈП ,,Водовод и канализација” и е надлежен 
за снабдување со безбедна и здрава вода за пиење од градскиот водовод кој се снабдува со 
вода од изворите во село Рашче. 
 Во руралниот дел во село Горно Оризари, водоснабдувањето со вода за пиење се врши 
од сопствен водоводен систем кој се напојува од четири артерски бунари и со кој стопанисуваат 
тамошните жители. 

 
ЦЕЛ 
 
Снабдување на населението со здрава и безбедна вода за пиење 

 
АКТИВНОСТИ 
 
 Според правилникот за безбедност на вода за пиење, таа не треба да содржи материи 
кои се штетни за здравјето на луѓето и можат да предизвикаат зарази и епидемии. Од тие 
причини ЈП „Водовод и канализација” законски е обврзана, да врши соодветна дезинфекзија  и 
испитување на водата за пиење и тоа:  
 
 1.Дезинфекција и чистење на извориштето, каптажите, резервоарите, водоводната 
мрежа и други објекти и постројки на јавниот градски водовод, се врши најмалку еднаш годишно, 
(а во случај на елементарни непогоди повеќе пати). 
-Сите изворишта на вода и сите водоснабдителни објекти, треба да бидат заштитени од случајно 
или намерно загадување, како и од други штетни влијанија, кои можат да ја загрозат 
безбедноста на водата за пиење 
 2.Методологијата за испитување на водата за пиење, предвидува анализа и број на 
мостри на водата за пиење од: 
-вода од извориштето (2 пати годишно), 
-вода по дезинфекција, 
-вода од резервоарите за вода за пиење, 
-вода од водоводната мрежа и 
-вода на местото на потрошувачката-земање на мострите од однапред утврдена локација, 12 
пати годишно-временски и просторно рамномерно распоредени, при што треба да се води грижа 
да бидат опфатени сите значајни објекти, кои имаат поголем број на корисници, како што се 
училишта, амбуланти, детски градинки и дуги јавни објекти. 
- запознавање на жителите како и сите засегнати страни со резултатите од анализата. 
 3. Ако анализите на водата покажат дека истата не е безбедна за пиење ЈП,,Водовод и 
канализација” е обврзан: 
- веднаш да го прекине или ограничи испорачувањето на водата, 
- да стави натпис ,,Водата не е за пиење”, 
- да ги извести потрошувачите на вода и да им издаде соодветни препораки и упатства, 
- да ја детектира и утврди причината за загадувањето, 
- да спроведе итни мерки за одстранување на загадувањето, 
-доколку времето на прекинот во испорачувањето на вода за пиење е подолго од 24 часа, ЈП 
„Водовод и канализација” законски е обврзано да обезбеди снабдување со здрава и безбедна 
вода за пиење на друг начин (со цистерни и сл.). 
Финасиските средства за спроведување на овие активности и законски обврски ќе бидат 
обезбедени од Буџетот на ЈП „Водовод и канализација”. 
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 - Во руралниот дел во село Горно Оризари, кој не е опфатен со регионалниот градски 
водовод, во 2018 год, руралната заедница (месната заедница) ќе биде задолжена да врши 
испитување на водата за пиење и да преземе соодветни мерки доколку истата не е безбедна за 
пиење. 
 

2. ОПШТА МЕРКА 
 
 

Одстранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад на начин кој ќе се оневозможи 
загадување на човековата околина 
 Одстранувањето на отпадните води е од големо значење за обезбедување на здрава 
животна средина, која нема да има опасност од појава на заразни болести. 
 Бидејки во општина Шуто Оризари нема пречистителни станици, одстранување на 
отпадните води во урбаниот дел се врши преку собирање и прочистување на истите во 
пречистителни станици, на ниво на градот Скопје со кои стопанисува ЈП,,Водовод и 
канализација”. 
 Во руралниот дел во село Горно Оризари нема фекална канализациона мрежа и 
фекалните канализациони води домаќинствата ги исврлаат во септички јами, кои редовно со 
цистерни и со сопствени инвестиции ги чистат. 
 Бидејки жителите од село Горно Оризари користат вода за пиење од четири артерски 
бунари, постои голема веројатност и опасност истата да се измеша и загади со фекални и други 
отпадни води. 
 
ЦЕЛ 
 
 Заштита на населението и на животната средина со одстранување на отпадните води, 
согласно законските прописи. 
 
АКТИВНОСТИ 
 
 Општината Шуто Оризари, во 2018 година ќе преземе активности за санирање на 
оштетени постоечки септички јами , согласно позитивните законски прописи и со засилен 
мониторинг ќе ги задолжи сопствениците на свој трошок да ги санираат истите.Во тек се 
активностите за трајно решавање на овој голем проблем, бидејќи со апликација од општината, 
во тек е изградба на Фекална канализација Ф400 мм по улицата Брсјачка буна, финансирана од 
Европската инвестициона банка, во соработка со Министерството за транспорт и врски. Според 
проектот, оваа фекална канализација која се надоврзува на градската  е делумно изведена и 
остануваат уште околу 400 м1, за  да се поврзи со фекална канализација Ф150-300 за село 
Горно Оризари со Крак 1 кој е изграден.Бидејки недостасуваат финансиски средсва за целосно 
завршување на оваа фекална канализациона мрежа, Општината Шуто Оризари ќе настојува и ќе 
аплицира за добивање на потребните финансиски средства од Европската банка за обнова и 
развој, преку Министерството за финанансии, преку Министерството за транспорт и врски на РМ 
и преку Фондот за неразвиени и рурални подрачја.  
 Граѓаните ќе се приклучуваат секундарно на оваа фекална канализација на сопствен 
трошок.Со ова трајно ќе биде надминато загадувањето од септичките јами. 
 
3.ОПШТА МЕРКА 
 
 Собирање и транспортирање на комуналниот смет на начин со кој ќе се оневозможи 
загадување на животната средина 
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 Собирањето и транспортирањето на комуналниот смет од домаќинствата во урбаниот 
дел на општина Шуто Оризари, го врши ЈП "Комунална хигиена", и истиот го транспопртира во 
депонијата ,,Дризла”. Бидејќи во поедини тесни улици не може да влегуваат големи камиони, 
општина Шуто Оризари, се согласува да ги отстапи на времено користење своите два мали 
комунални камиони кои ќе помогнат за поуспешно секојдневно собирање на комуналниот 
отпад.Комунална хигиена моментално го собира комуналниот отпад со два големи камиони и со 
четири мали комунални камиони и не успева целосно да го собере истиот од целата 
населба.Поради тоа граѓаните го фрлаат комуналниот отпад во контењери и на јавни површини 
на кој се ствараат мали локални депонии. Комуналниот отпад од контењерите секојдневно го 
собира ЈП,,Комунална хигиена ”со голем камион, а малите депонии секојдневно ги подигаат 
вработени во општината со сопствено мало комунално возило и го истураат во голем камион кој 
секојдневно се паркира кај претоварната рампа во месноста „Коњски рид”. Јавната чистота во 
урбаниот дел и метењето на три поголеми улици ги извршува ЈП „Комунална хигиена” со свои 
вработени, а сите други улици ги чистат и одржуваат околу 40 работници, хонорарно вработени 
од страна на општината Шуто Оризари, на одредено време.Овие активности се предвидени да 
продолжат и во 2018 год. со подобрување на истите. 
  
ЦЕЛ 
 
 Заштита на вработените во ЈП „Комунална хигиена” и на вработените работници што се 
ангажирани преку општината Шуто Оризари, кои со својата работа се изложени на опасност 
заради контакт со комунален смет и на населението,  со што би се спречило настанување а 
потоа ширењена заразни болести. 
 
АКТИВНОСТИ 
 
 -редовно обновување на опремата за работа (заштитни униформи, обувки, ракавици, 
заштитни  маски, заштитни наочари, алат и сл.). 
 -задолжителна вакцинација (Активна имунизација против тетанус и црвен тифус- 
задолжително еднаш на три години). 
 Дел од финансиските средства за оваа цел ќе се обезбедат од буџетот на ЈП „Комунална 
хигиена” за своте вработени. Од буџетот на општина Шуто Оризари за своите вработени овие 
средства се предвидени во Програмата (Ј) за комунални работи со Потпрограмата (Ј 40), Други 
комунални дејности  со потставките 423310, 423990 и 423320 и Други договорни услуги потставка 
425990 

 
З. ОПШТА МЕРКА 
 
Санитарно-технички и хигиенски услови во јавни објекти (училишта и детска градинка) 
 
 Училиштата, детската градинка, амбулантата и административната општинска зграда се 
потенцијални жаришта на заразни болести, па поради тоа потребно е водење грижа во повеќе 
сегменти. 
 На територија на општина Шуто Оризари во нејзиниот урбан дел постојат две основни 
училишта: ОУ,,26-ти јули” и ОУ,,Браќа Рамиз и Хамит” и детска градинка ,,8-ми април” а во село 
Горно Оризари постои едно подрачно основно училиште „Браќа Рамиз и Хамит” .Изградено е и 
едно средно училиште ,,Јусиф Шаип’’ во урбаниот дел, кое е во надлежност на градот Скопје. 
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ЦЕЛ 
 
 Одржување на беспрекорни санитарно-технички и хигиенски услови со цел спречување и 
настанување и ширење на заразни болести. 
 
АКТИВНОСТИ 
 
 - постојано одржување на хигиена во работните простории  
 - постојано одржување на хигиена со дезинфекција во санитарните јазли -течен сапун во 
тоалетите и тоалетна хартија 
 - замена (каде што има потреба) на чучавци со WС шкопки  
 - зголемување на бројот на хигиеничари 
ЦЕЛ 
 
 Следење на здравствената состојба на вработените и децата во горенаведените јавни 
установи, со цел спречување на опасноста од пренесување на заразни заболувања на 
најранливите групи, децата. 
 
АКТИВНОСТИ 
 
 Вршење на редовни здравствени и систематски прегледи на децата и на вработените во 
предходно споменатите јавни објекти, согласно законските прописи. 
 Финансиските средства за извршување на оваа цел и потребните активности, ќе ги 
обезбеди засебно секоја јавна институција од сопствениот буџет. 
 
ЦЕЛ 
 
 Задолжителна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во 
административната општинска зграда, училиштата и детската градинка со цел создавање на 
безбедна и здрава средина 
 
АКТИВНОСТИ 
 
 Во административната општинска зграда, училиштата и детската градинка, 
задолжителна е первентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација на секои 6 месеци (два 
пати во годината). Овие активности ги спроведува овластена установа за дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација и истата се врши пред почетокот на првото полугодие и пред 
почетокот на второто полугодие на школската година. 
 

Ред.бр. Објект Распоред на дезинфекција, дезинсекција 
и дератизација 

1. ОУ ,,26-ти јули” 01. 2018 год. 09. 2018 год. 

2. ОУ „Браќа Рамиз и Хамид” 01. 2018 год. 09. 2018 год. 

3. ПОУ ,,Браќа Рамиз и Хамид” 01. 2018 год. 09. 2018 год. 

      5. Административна општинска   зграда         01.2018 год.   06.2018 год. 

• Лица во училиштата и во детската градинка, задолжени за спроведување на дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација: 
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Ред. 
број 

Објект Место Одговорно 
лице 

Работно место 

1. 
ОУ,,Браќа Рамиз и Хамид” Населба Шуто Оризари Стојановски 

Ангеле 
домаќин 

2. 
ОУ,,26-ти јули” Населба Шуто Оризари Мухамед 

Алилов 
домаќин 

3. ПОУ,,Браќа Рамиз и Хамид” Село Горно Оризари Стојановски 
Ангеле 

домаќин 

`    5. Административна 
општинска зграда 

 Населба Шуто 
Оризари 

     Фаик Сали  Ком.редар 

 
     Финансиски средства за извршување на овие активности согласно законските обврски, ќе ги 
обезбедат училиштата и детската градинка од сопствените буџети, а за активностите 
предвидени за админитративната општинска зграда финансиските средства се на локалната 
самоуправа и се предвидени во Програмата (ј) за комунални дејности со потпрограмата (Ј 80) 
други комунални дејности, со потставка 424230. 
 
4. ЦЕЛ 
 
 Создавање здрави поколенија преку постојано следење на здравствената состојба на 
возрасното население, децата, учениците и нивна имунизација. 
АКТИВНОСТИ 
 
 За систематските прегледи и вакцинациите на учениците, надлежна е подрачната 
амбуланта во населба Шуто Оризари. Истите се вршат според однапред изготвен распоред на 
амбулантата, за што училиштата благовремено се известуваат за распоредот и термините.За 
следење на забите на учениците, надлежна е исто така амбулантата во населба Шуто Оризари. 
 Обезбедување на превентивно-промотивни активности, за унапредување на здравјето на 
населението, промоција на здравјето и превенција од заразни болести,преку здравствена 
едукација на децата во основните училишта на територија на општина Шуто Оризари. 

 
АКТИВНОСТИ 
 
 Работите од оваа проблематика се директно поврзани со состојби, кои би влијаеле 
(позитивно или негативно) на социјалната свера. 
 
 1.  3дравствена едукација 
 2. Воспоставување на позитивни навики и обичаи, во врска со чување и унапредување на 
здравјето, при што учество ќе земат: 
Единици на локална самоуправа, Јавна здравствена установа, Центар за јавно здравје, Урбани и 
месни заедници, Основни училишта, Невладини организации 
 3.  Промоција на здравјето и превенција од заразни болести 
Единици на локална самоуправа, Јавна здравствена установа, Центар за јавно здравје, Урбани и 
месни заедници, Основни училишта, Невладини организации. 
 4.  Во 2018 година, советодавни и едукативни предавања во училиштата ќе се вршат и на 
други теми, согласно потребите и согласно можностите на Центар за јавно здравје Скопје, како 
што се темите дрога, алкохолизам и цигари, криминалитет и малолетничка деликвенција и др. 
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5. OПШТА МЕРКА 
 
 Вршење на превентивна дезинфекција и дератизација и други хигиенско технички мерки 
на населени места и јавни површини 
 Јавните површини па и цели населени места, се исто така места на кои постои опасност 
од појава и ширење на заразни болести, како од комунален смет и излевање на фекални 
отпадни води, така и при наезда на инсекти и други други штетници, кои се преносители на 
заразни заболувања (комарци, глувци). 
 Чистењето на јавни површини од комунален смет во 2018 год. ќе се врши според 
Одлуката за комунален ред,  според Програмата (Ј) за комунални работи и Програмата за 
управување со отпад, на општина Шуто Оризари, а согласно Законот за јавна чистота , Законот 
за управување со отпад и Законот за заштита на животната средина и природата. 
 Во случај на наезда од штетници и инсекти, општината во соработка со надлежниот 
Завод за здравствена заштита-Скопје и Градот Скопје, ќе преземе вонредни законски и заштитни 
мерки (дезинсекција. дератизација и дезинфекција) и ке ја изврши потребната вакцинација и 
заштита на населението за да не се појави епидемија кај истото. 
 После добивањето на известувањето за вакцинација ОУ се обврзани да ги преземат 
потребните активности.За таа цел, училиштата имаат назначено лице, кое по известувањето од 
надлежната здравствена установа, пристапува кон спроведување на истата. 
 Точните термини за вакцинација и систематски прегледи дополнително се определуваат, 
а се извршуваат во следните одделенија: 
 

Одделение  Вакцина 

I R1MRP  

II DiTe Дифтерија, тетанус 

II Полио Детска парализа 

VI HPV вакцина Хуман папилома вирус 

VII HPV вакцина Хуман папилома вирус 

VIII Вакцина DiTe, Polio Дифтерија, тетанус, детска 
парализа 

             За систематски преглед: 
Одделение 

I 

III 

V 

VII 

 
• Лица од училишта задолжени за организирање и спроведување на систематски прегледи и 

вакцинации: 
 

Основно училиште Одговорно лице Работно место 

,,26-ти јули” Гордица Цветановска Педагог 
 Ѓукмен Исмаил Психолог 
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,,Браќа Рамиз и Хамит” и Емилија Петрушевска Педагог 
ПОУ ,,Браќа Рамиз и Хамит” с. 

Горно Оризари 
Оливера Петрушевска Психолог 

 
 Финансиски средства за извршување на овие активности  се обезбедени од 
Министерството за здравство на РМ. 
 
ЦЕЛ 
 
 Локалната самоуправа во соработка со другите надлежни институции, ќе води грижа за 
безбедноста на граѓаните и од овој вид на загрозување, со вршење на дезинсекција, 
дератизација и дезинфекција.  
 
ЦЕЛ 
 
Уништување на штетници, кои предизвикуваат или се преносители на зарази 
 
АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНАТА 
 
 1.Во соработка со Градот Скопје, ЈЗУ и Министерството за здравство ќе се врши,  
дезинсекција на населени места при појава на инсекти или опасност од заболувања, кои ги 
пренесуваат инсектите. 
 2.Дератизација на населбите, околините на населбите, складишта и други работни 
простории, при појава на епидемиолошки индикации и опасност од заболувања чии извори на 
зараза или преносители со глодари.(Два пати годишно ќе се изврши (пролетна и 
есенскадератизација) на сите 850 канализациони шахти со по три мамци на едно место и 100 кгр 
на локални депонии. 
 3.Подигнување на свеста на населението и постојана едукација за нивната улога во 
борбата против комарците, (флаери, медиуми, предавања и друг начин на информирање). Рок:  
во текот на целата година. 
 4.Теренска проценка и санитација на околината и елиминација на гнездата за 
размножување на локално (општинско), јавно земјиште, одстранување на стоечките води, бари, 
отворени и запуштени канали, диви депонии и места каде се собира атмосверската вода и се 
излева фекалната отпадна вода. Овие места можат да бидат потенцијални жаришта на заразни 
болести. Рок:во текот на целата година. 
 5. Евидентирање (мапирање) на сите стоечки води, бари, канали и диви депонии и 
доставување информација до ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје, за севкупната површина и 
достапност на потенцијалните места за размножување на комарците. 
Рок: јануари-март. 
 6. Соработка со Град Скопје за Предлог програма за дезинсекција на ниво на град 
Скопје. Рок: пред усвојување на буџетот на град Скопје за наредната година.Ја изготвуваат 
надлежните служби на Град Скопје во соработка со општините.- 
 7. Ларвицидна дезинсекција. Рок: од март до септември еднаш месечно. 
 8. Адултицидна дезинсекција. Рок: од мај до септември еднаш месечно. 
 9. Дезинфекција и дезинсекција на административната општинска зграда, два пати 
годишно на крајот на месец мај и на крајот на месец септември и дератизација на истата два 
пати годишно, на пролет и есен со по три мамци на едно место. 

 

АКТИВНОСТИ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ, 
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како надлежна институција за територијата што ја покрива: 
 
 1.Активно учествува и дава стручно-методолошка помош, во однос на точките 1, 2, 3 и 4. 
 2.Врши мониторинг на комарците (евиденција на присуство, бројот и видот на адултните 
комарци и нивните ларви, како и потенцијалните места за размножување на комарците и 
обезбедуваат вредни информации, кога, каде и кави превентивни мерки ќе се преземаат). 
             3.Зголемена активност и следење на состојбата на населението и преземање мерки 
против заразна жолтица, хитно реагирање на појави и симптоми при  зголемена тенпература на 
поедини лица како первентива од болеста ебола и симптоми на нилска треска во соработка со 
градските и локалните здравствени центри.  

 
АКТИВНОСТИ НА ОВЛАСТЕНАТА СЛУЖБА ЗА ДДД, КОЈА ЌЕ ВРШИ ДЕЗИНСЕКЦИЈА: 
 
 1. Ларвицидна дезинсекција согласно сопствениот Акционен план. 
 2. Адултицидна дезинсекција согласно сопствениот Акционен план. 
 З. Обезбедува мониторинг над текот на спроведувањето на активностите и над 
квалитето на биолошките препарати, согласно сопствениот Акционен план. 
 За дезинфекција, дезинсекција и дератизација општина Шуто Оризари,според своите 
скромни финансиски можности, во својата Програма ( ј ) за комунални дејности за 2018 година, 
има обезбедено финансиски средства од 300.000,00 денари. За дезинфекција на општинската 
зграда, општината во својата Програма (ЕО)-Општинска администрација има обезбедено 
100.000,00 денари. Општината не е во можност да обезбеди поголеми финансиски средства за 
оваа намена, и за целосно исполнување на овие програми, ќе бара финансиска помош од Градот 
Скопје, од надлежните министерства и од други надлежни институции.Вкупните финансиски 
средства за извршување на дезинсекцијата, зависат од површината која треба да биде 
опфатена, меѓутоа не треба да бидат повеќе од 15 денари од 1м2, а дератизацијата не треба да 
биде повеќе од 50 денари од едно место. 
 
II. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 Советот за јавно здравје на подрачјето на општина Шуто Оризари ќе се состои од пет 
члена, од кои четири члена ќе бидат од Советот на општината, а еден член ќе биде предложен 
од ЈЗУ Центар за јавно здравје, а ќе биде формиран со Одлука на Советот на општината. 
Советот за јавно здравје, во рамките на своите надлежности, ќе ги проучува прашањата и 
политиките во областа на јавното здравје, ќе изготвува мислења и ќе дава иницијативи и 
предлози до органите на општината. 
 Градоначалникот на општина Шуто Оризари го следи реализирањето на оваа програма, 
покренува иницијативи, дава мислење и поднесува предлози, во врска со остварувањето и 
реализирањето на овие активности. 
                                                                   
                                                                             Претседател на Совет от на општина Шуто Оризари 
                                                                                                   с.р.Фатима Османовска 
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Бр. NO, Num 08-1261/28 

22.12. 2017 год / bers / vita 

СКОПЈЕ / ЅКОРЈЕ / ЅНКUР 
  

Vrz  osnova na ~len 22 став 1 точак 3, член 36, став 1 точка 15 od Zakonot za 
локална самоуправа (,,Slu`ben vesnik na Republika Makedonija  br.5/02), 

~len 14 став 1 точка 3 и точка 12 od Статутот на општина Шуто Оризари (,,Slu`ben 
гласник на општина Шуто Оризари,, бр.1/97), Советот  на општина Шуто Оризари на 2- та 
седница, одржана на 22.12.2017 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на 

П Р О Г Р А М А 

За работа на овластениот градежен инспектор за 2018 година за 

општина Шуто Оризари  

 
Член 1 

 Се усвојува програма за работа на овластениот градежен инспектор за 2018 година за општина 

Шуто Оризари.  

 

Член 2 
 Составен дел на Оваа Одлука е Годишната програма за работа на овластениот градежен 

инспектор за 2018 година за општина Шуто Оризари.   

 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на општина Шуто Оризари“. 
  
 
                                                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                                    с.р.Фатима Османовска 
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,,Општина Шуто Оризари,, 

,,Komuna Shuto Orizari,, 

,,Република Македонија • Republika Makedonija,, 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

За работа на овластениот градежен инспектор за 2018 година 

 

 При утврдување на содржината на Програмата за работа на овластениот градежен инспектор за 

2018 година се земаат во предвид надлежностите на градежната инспекција утврдени со следните 

законски и подзаконски акти: 

 

 • Закон за инспекциски надзор 

  • ЗОУП 

  • Закон за локална самоуправа 

  • Закон за градење 

  • Закон за просторно и урбанистичко планирање 

 • Подзаконски акти, одлуки и др. донесени од органи и институции од   

 државно и локално ниво 

 

 Овластен градежен инспектор врши инспекциски надзор на примената на Закон за градење на 

објекти од втора категорија на територија на Општина Шуто Оризари. 

 

 Во Програмата задачите и активностите што ќе ги извршува Овластениот градежен инспектор во 

текот на 2018 година се систематизираат по области и тоа: инспекциски надзор, обуки за инплементација 

на материјални и други закони, оперативни состаноци, аналитичко-информативна дејност, соработка со 

други сектори во Општината и други органи на државно и локално ниво, нормативна дејност и др. 
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1. Инспекциски надзор 
 

 Инспекцискиот надзор во надлежноста на градежната инспекција се врши по службена должност 

или по пријава и/или сознание од страна други државни и локални органи, организации, институции, 

правни и физички лица, како и средствата за јавно информирање. 

 Овластениот градежен инспектор е овластен да врши инспекциски надзор над градбите од втора 

категорија што ги вршат институции, органи, правни и физички лица, во секое време и на лице место, со и 

без претходна најава.  

 Доколку со закон не е поинаку уредено, инспекторот инспекцискиот надзор го врши како: 

редовен, контролен и вонреден инспекциски надзор, а при тоа посебно внимание дава на: 

 

 • Контрола на документација 

 • Увид во градбата, како и на градежната парцела предмет на увид 

 •  Проверка да ли учесниците во градба имаат овластување и лиценца   

  пропишани со закон 

 •  Издавање, наредба за одстранување на неправилности и оштетување 

 •  Прекинување на градење 

 • Отстранување на градба 

 • Затворање на градилиште 

 • Означување на градилиштето-градбата која е опасна за опкружувањето 

 • Други мерки со цел за спречување на градење кое се изведува   

 спротивно на Законот за градење  

 

 Овластениот градежен инспектор врши инспекциски надзор во тек на градењето градба, 

инспекциски надзор кога објект врши пренамена со реконструкција на конструктивни елементи во поглед 

на нивната механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита во согласност со одредбите на 

Законот за градење. 

2. Обука 
 

 Овластениот градежен инспектор ќе посетува и учествува на семинари, предавања и 

едукации организирани од државни локални органи, институции, организации и др., во врска со 

инплементација на одредбите на материјалните закони, Закон за инспекциски надзор, и ЗОУП и др. 
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3. Аналитичко информативна дејност 
 

 Овластениот градежен инспектор на општина Шуто Оризари согласно со Програмата, а врз 

основа на законските надлежности ќе изготви: 

 • Месечни и годишен извештај за извршена работа континуирано во 2018  

 • Годишен извештај за извршена работа на градежната инспекција во 2017  

 година до фебруари 2018 година 

4. Соработка 
 

 Овластениот градежен инспектор во рамки на своите овластувања и инадлежности утврдени со 

закон, континуирано ќе соработува со сите одделенија во Секторот, другите сектори во Општината, ДИГУ, 

органите на државно и локално ниво, Град Скопје, јавни претпријатија и пред се граѓаните на општина 

Шуто Оризари. 

 

5. Нормативна дејност 
 

 Овластениот градежен инспектор ќе продолжи со активности за изменување и дополнување на 

постојната законска регулатива во соработка со надлежни институции, со цел поквалитетно и поефикасно 

спроведување на законите и подзаконските акти во интерес на граѓаните на општина Шуто Оризари. 

Сектор за инспекциски работи - Општински инспекторат ќе ја спроведе оваа програма на територија на 

Општина Шуто Оризари со еден Овластен градежен инспектор. 

 

6. Потребни услови за извршување на програмата 
 

 Средствата потребни за административно извршување на управните акти на овластениот 

градежен инспектор се планирани ва Годишната програма на Општина Шуто Оризари за 2018 година. 

 

 

                                                                    Претседател на Советот на општина Шуто Оризари 

                                             с.р.Фатима Османовска 
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Бр. / No. /  08-1261/29. 
22.12. 2017 год. / bers                                          
СКОПЈЕ – SKOPJE                                                                 

 
Vrz  osnova na ~len 22 став 1 точак 3, член 36, став 1 точка 15 od 

Zakonot za локална самоуправа (,,Slu`ben vesnik na Republika 

Makedonija  br.5/02), ~len 14 став 1 точка 3 и точка 12 od Статутот на 

општина Шуто Оризари (,,Slu`ben гласник на општина Шуто Оризари,, бр.1/97), 

Советот  на општина Шуто Оризари на 2- та седница, одржана на 22.12.2017 година, 
донесе: 

О Д Л У К А 
за усвојување на 

П Р О Г Р А М А 

PA  ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА ЗА 2018 ГОДИНА  
 

Член 1 

 Се усвојува програма PA за заштита на животната средина и природата заа 2018 

година.   
 

Член 2 

 Составен дел на Оваа Одлука е Годишната програма PA за заштита на животната 

средина и природата заа 2018 година.   
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
“Службен гласник на општина Шуто Оризари“. 
  
 
                                                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                                 с.р.Фатима Османовска 
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          Врз основа на член 22, став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа (Службен 
весник на РМ број 05/2002 и член 15 став 1 точка 2 од Статутот на Општина Шуто Оризари 
(Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр. 01/97 Советот на Општина Шуто Оризари, 
Скопје на својата  2-та  седница, одржана на 22.12.2017 година, ја разгледа следната  
 

ПРОГРАМА  PA  ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА ЗА 

2018 ГОДИНА  
поднесена од Секторот за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина и 

просторно планирање и локален економски развој-Одделение за заштита на животна 
средина 

 
 I. Вовед 
 

Во рамките на Секторот за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната 
средина,и локален економски развој,  работи Одделението за комунални работи и заштита на 
животната средина, кое што ја подготвува и спроведува Програмата за заштита на животната 
средина и природата. 

Одделението ги спроведува мерките и активностите предвидени по тематски области, со 
цел да овозможи сеопфатна заштитата на животната средина во Општината и подобри услови 
на живеење за граѓаните. За реализација на активностите и проектите, Одделението остварува 
соработка со здруженија на граѓани, Градот Скопје, Министерството за заштита на животната 
средина и другите постоечки институции и фондации. 
 
           Програмата РA  заштита на животната средина и природата, опфаќа спроведување на 
проекти и активности за подигнување на јавната свест, за потребата од здрава и чиста животна 
средина, како и практични мерки и активности, во соработка со здруженија на граѓани, 
институции и фондации. 
 
II. Цели на програмата 

Со програмата за заштита на животната средина и природата, Општината овозможува 

спроведување на еколошката политика согласно европските стандарди и се залага за: 

- Почитување на законите и регулативите кои што се однесуваат на заштитата на 

животната средина, заштеда на природни ресурси, намалување и селектирање на 

отпадот, подобрување на квалитетот на воздухот, контрола на квалитетот и заштеда на 

водата за пиење, контрола и прочистување на отпадните индустриски и фекални води и 

заштита на биодиверзитетот. 

    -    Пристап до информации за заштита на животната средина, како и граѓанско учество во 
процесот на одлучување за прашања од област на заштитата на животната средина, 
 
    -    Размена на информации со различни засегнати страни и вклучување во проекти и 
активности за заштита на животната средина. 
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    -     Едукација на младите за теми од област заштита на животната средина и одржливиот 
развој 
 
III.Програмски активности 
 
1. Катастар на загадувачи 
 

Со цел евидентирање на сите стопански субјекти по дејност и нивното влијание врз 
животната средина, Општината планира да се изработи Катастар на загадувачите. Со овој 
документ, ќе се добие слика за бројот и видот на дејноста, влијанијата на дејноста врз животната 
средина, со цел да се предвидат мерки за намалување на загадувањата. 
 
2. Контрола на елаборати за животна средина 
 

Согласно член 24 од Законот за животна средина и Уредбата за дејности и активности за 
кои задолжително се изработува Елаборат, а за чие одобрување е надлежен Градоначалникот 
на општината, Градоначалникот на Град Скопје иГрадоначалникот на општините во Градот 
Скопје, правните субјекти наведени во Прилог 2 во Уредбата, доставуваат Елаборати за животна 
средина во Општина Шуто Оризари на одобрување.Елаборатот дава слика на постојната 
состојба на животната средина во и околу објектот, ги идентификува потенцијалните влијанија 
врз медиумите и областите на животната средина во фазата на работење и предлага мерки за 
нивно ублажување, намалување и неутрализирање. 

По одобрувањето, Овластениот инспектор за животна средина од Општината, го следи 
спроведувањето на мерките и препораките наведени во Елаборатот за заштита на животната 
средина. 

За контрола на влијанијата врз животната средина, подлежат стопанските правни 
субјекти и трговци поединци на територија на Општината, кои што обавуваат угостителска 
дејност, (кафулиња, сендвичари и ресторани) како и услужни дејности (автомеханичарски 

работилници и автоперални), складишта за градежен материјал, отпади,  како и одредени 
занаети и производствени погони, согласно со Уредбата. 
 
3. Примена на Архуската Конвенција-Овозможување пристап до информации за животна 
средина и учество во  процес на одлучување за прашања од областа на  животна средина 
 

Општината спроведува примена на Архуската Конвенција на локално ниво, преку 
овозможување пристап до информации за животната средина, состојбите со загадувањето, 
мерките за заштита и планирани проекти за ремедијација на земјиште. За сите прашања од 
област заштита на животната средина, Општината има обврска да овозможи учество на 
граѓаните во процесот на одлучување, преку реализирање на барањата од граѓаните, дискусии 
околу нивните предлози и иницијативи и вклучување во годишната програма за работа. 

Планирани се активности во урбаните и рурални  заедници: анкетирање на јавното 
мислење со прашалници за теми од област заштита на животна средина и комунални работи, 
организирање форуми за дискусија и средби со граѓаните. 
 
4. Образование и едукација за животна средина и одржлив развој 
 

Одделенеието спроведува активности со основните училишта и градинката, за 
одбележување на еколошките празници: Денови на пролетта во месец март, 22 април - Ден на 
Планета Земја, 5 јуни - Светски ден на животната средина, организирање акции за пошумување 
на различни локации, Ден на дрвото засади ја својата иднина, како и активности на еко-одбори. 
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Во рамките на проектите со здруженија на граѓани за заштита на животната  средина, 
планирани се серија едукативни работилници за различни теми: управување со отпадот, 
заштита на воздухот и водата, почвата и биодиверзитетот, како и воведување здрави навики во 
исхраната и секојдневниот живот. 

Неколку години по ред, се спроведува програмата Зелен пакет  образование зa одржлив 
развој, со цел да се подигне свеста за животната средина на младите луѓе и да се негуваат 
вештини, вредности и навики за заштита на животната средина и социјални активности - 
однесувањето и дејствувањето на учениците и граѓаните да се стави во функција на општиот 
контекст на одржливиот развој. 
 
5. Спроведување мерки и активности за управување со Отпадот 
 

Одделението планира спроведување на проекти за селекција на отпадот, во соработка 
со здруженија на граѓани, колективни постапувачи за отпад, основни училишта и др. Досега, 
спроведени се неколку проекти за селекција на пластика и хартија како и селекција на отпадни 
батерии во рамките на партнерските проекти со здруженија на граѓани. Планот за управување со 
отпадот опфаќа: организирана селекција на хартија и пластика со колективни постапувачи за 
отпад, со цел повторна употреба на отпадот, селекција на други фракции, како отпадни батерии, 
електронски и електричен отпад, кабаст отпад и др. 

Со цел успешно спроведување на активностите, планирана е соработка со ЈП Комунална 
хигиена, колективни постапувачи со отпадот (фирми со дозвола за управување со отпадот), 
здруженија на граѓани и фондации. 
 
6. Соработка со институции и организации 
 
     -  Редовна соработка со Секторот за комунални работи и Секторот за животна средина на 
Град Скопје, како и со ЗЕЛС и Министерството за животна средина и просторно планирање, за 
спроведување заеднички проекти и теренски активности. 
   -  Редовна соработка со ЈП Комунална Хигиена и ЈП Паркови и зеленило, за реализирање 
на тековни активности за собирање отпад, кастрење и сечење дрвја и гранки, косење и поправка 
на хидрантска мрежа за полевање на јавни зелени површини. 
   -   Соработка со ЈП Водовод и канализација околу поставување и реконструкција на 
системи за полевање и бунарски системи на различни локации, подготовка на документација, 
теренски посети и др. 
   -  Планирана е соработка со здруженија на граѓани, за реализирање на партнерски 
проекти, меѓународни организации и фондации. 
 
7. Учество на семинари, настани и конференции 
 
     Планирано е учество на семинари, работилници и конференции за животна средина и 
одржлив развој, во земјава и странство, во организација на ЗЕЛС, Министерството за животна 
средина, Центарот за Скопски плански регион, меѓународни организации и фондации, со цел 
едукација и соработка на партнерски проекти. 
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8.ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ЖИВОТНА СРЕДИНА НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ -СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА 
 

Р.бр Програ-ма PA Заштита на животна средина и природата Планирано 
( МКД) 

1. Подпрограма P1 Заштита на животна средина и природата (вкупно)  

1.1 421 Комунални услуги, комуникација и транспорт  
100.000,00 

 421440 Транспорт на луѓе 100.000,00 

 1. 
 
 

Автобуски превоз за посета на еколошки зони и зони за 
преработка и компостирање на отпад во околината на Сопје, на 
годишно ниво 

 
 

100.000,00 

1.2. 425 Договорни и консултански услуги 120.000,00 

 425920 
1. 

Услуги за печатење, копирање и издавање 40.000,00 

 425970 Консултански услуги 80.000,00 

 1. Ангажирање консултанти за проекти 50.000,00 

 - Консултанти за изработка на Катастар на загадувачи 20.000,00 

 - Проекти со здруженија на граѓани 30.000,00 

 2. Ангажирање на консултанти за мерење на бучава, чадни гасови и 
квалитетот и исправноста на водата за пиење и Договор со 
овластена фирма за спроведување на активноста 

 
 
 

30.000,00 

1.3. 426 Други тековни расходи 390.000,00 
 426990 Други оперативни расходи за преземање мерки и активности за 

заштита и унапредување на животната средина 
390.000,00 

 1. Изработка на Катастар на загадува- чи 40.000,00 

 2. Проект за селекција на отпад, кампања и практична селекција на 
хартија, пластика и отпадни батерии со основниучилишта 

40.000,00 

 3. Организирање настани и  манифестации по повод одбележување 
на еколошки празници, со основни училишта,(Ден на пролетта, 
Ден на планета  земја,Светски ден на екологија) 

40.000,00 

 4. Спроведување на Еколошката програма од ЕМАС стандардот, 
како и ак- тивности од КАФ проектот 
 

40.000,00 

 5. Присуство на семинари,меѓународни конференции 30.000,00 

 6. Обезбедување на локација со плац со потребната 
инфраструктура за времено складирање на кабаст, електронски, 
електричен отпад, ста- ри батерии, акумулатор и сл. 
 

 
 
 

200.000,00 

1.4. 464 Разни трансфери 50.000,00 

 464990 Други тековни трансвери,едукација, предавања и сл. 50.000,00 

 
 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
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1.1.421 Комунални услуги, комуникација и транспорт................................................................100.000,00 
МКД. 
 
1.2.425 Договори и консултански услуги......................................................................................120.000,00 
МКД. 
 
1.3.426 Други тековни расходи................................................................................................ ........390.000,00 
МКД. 
 
1.4.464 Разни трансфери................................................................................... .................................50.000,00 
МКД. 
                                                                                                       
                                                                                                                                            Вкупно:    660.000,00 
МКД. 
 

IV.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 Прегледот на потребните финансиски средства за реализација на Програмата е 
составен дел на оваа Програма. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во 
Службен гласник на Општина Шуто Оризари, Скопје, а ќе се примернува  од 01.01.2018 година. 
 
 

                                                                            
                                                                             Претседател на Советот на општина Шуто Оризари 
                                                                                                  с.р.Фатимa  Османовска 
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Бр. / No. /  08-1261/30. 
22.12. 2017 год. / bers                                                                
СКОПЈЕ – SKOPJE                                                                 

 
                

Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа ( „Сл. 

Весник на РМ “ бр. 5/02) , член 5 од Законот за пожарникарство ( „Сл. весник на РМ“ 

бр. 67/04, 81/2007, 55/13, 158/14,193/15) член 2 од Законот зауправување со кризи ( „Сл. 

весник на РМ“ бр.29/05, 36/11, 41/14,104/15 ), член 4, став 2 од Законот за заштита и 

спасување ( „Сл.весник на РМ“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14,129/15 

и 106/16) и член 36, став 1, точка 5 од Статутот на Општина Шуто Оризари ( „Службен 

гласник на Општина Шуто Оризари) Советот на Општина Шуто Оризари на 2-та 

седницата одржана на ден 22.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на 

П Р О Г Р А М А 
за активностите на Општина Шуто Оризари во областа на заштитата 

и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 

2018 година 
 

Член 1 

 Се усвојува програма за активностите на Општина Шуто Оризари во 

областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и 

управување со кризи во 2018 година 
 

Член 2 
 Составен дел на Оваа Одлука е Годишната програма за активностите на 

Општина Шуто Оризари во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната 

заштита и управување со кризи во 2018 година.   
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
“Службен гласник на општина Шуто Оризари“. 
  
 
                                                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                                с.р.Фатима Османовска 
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 Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа ( „Сл. 

Весник на РМ “ бр. 5/02) , член 5 од Законот за пожарникарство ( „Сл. весник на РМ“ 

бр. 67/04, 81/2007,55/13,158/14,193/15) член 2 од Законот зауправување со кризи ( „Сл. 

весник на РМ“ бр.29/05, 36/11, 41/14,104/15 ), член 4, став 2 од Законот за заштита и 

спасување ( „Сл.весник на РМ“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14,129/15 

I 106/16) и член 36, став 1, точка 5 од Статутот на Општина Шуто Оризари ( „Службен 

гласник на Општина Шуто Оризари) Советот на Општина Шуто Оризари на 2-та 

седницата одржана на ден 22.12.2017 година, донесе 

                                              

П Р О Г Р А М А 

за активностите на Општина Шуто Оризари во областа на заштитата 

и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 

2018 година 
 

     Програмата за активностите на Општина  Шуто Оризари  во областа на заштитата и 

спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи ги утврдува 

заедничките интереси и активности во овие области, кои претставуваат активности од 

јавен интерес. Според законските одредби, Општина Шуто Оризари во 2018 година 

овие активности ќе ги остварува преку: 

  

- Општинскиот штаб за заштита и спасување, и справување со кризи (Формирање на 

истиот во првата половина на 2018 год). 

- Просторните сили за заштита и спасување и справување со кризи (Формирање на 

истите во текот на  2018 год.). 

- Комисијата за процена на штета од елементарни и други непогоди на територијата на 

Општина Шуто Оризари (Формирање на истата во прво тромесечие на 2018 год.). 

- Територијалната противпожарна единица  на Град Скопје која ќе дејствува на 

територијата на Општина Шуто Оризари, бидејки општината нема своја 

професионална противпожарна единица. 

 

Цели: 

 

- Заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари 

во населени места, во шуми,отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др; 

- Заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните 

богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни 

непогоди и други несреќи во мир и вонредна состојба; 

- Создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на 

заштитата на луѓето и материјалните добра; 

- Обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и 

елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди; 

- Обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и 

координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и   

противпожарната заштита. 
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II. Активности: 

 
-Ажурирање на  Процена на загрозеност од природни непогоди, епидемии, епизотии, 

епифитотии и други несреќи 

Рок:јануари-март 2018 год. 

 

-Изготвување на План за заштита и спасување на населението од природни непогоди, 

епидемии, епизотии, епифитотии и други несреќи во (јануари-јуни 2018год). 

-Изготвување на План за спречување и управување со кризни ситуации (јануари- јуни 

2018 година) 

     За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на 

Општината и Советот ќе бидат насочени кон  создавање на максимални услови за 

реализирање на програмските  определби во доменот на противпожарната заштита и 

спасувањето, како и заштитата и спасувањето во услови на разни видови непогоди, 

кризни состојби и други несреќи во мир.Во оваа насока, активностите претежно ќе 

бидат насочени кон обезбедување на услови за квалитетна, брза и во законски рамки 

реализирана активност. Општина Шуто Оризари во рамките на своите материјални 

можности ќе обезбеди услови потребни за квалитетна и технички стручно подготвена 

единица, која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина 

Шуто Оризари. 

 

III. Финансирање 
 

Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето, справувањето 

со кризни состојби и дејствувањето наТериторијалната противпожарна единица, 

утврдени според оваа Програма ќе биде реализирано од: 

- Средства од Буџетот на РМ; 

-Средства од буџетот на Град Скопје 

- Средства од буџетот на Општина ; 

- Наплатени премии од осигурување на имот од пожари; 

 -Наплатени премии за осигурување на моторни возила и осигурување  од одговорност 

од употреба на моторни возила; 

- Средства од наплатени парични казни за сторени прекршоци од областа на заштитата 

од пожари и експлозии и други непогоди.  

- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, правни и 

физички лица, наменети за унапредување на заштитата од пожари, спасување и 

спречување на кризни ситуации 

- Приходи од други владини, невладини и хуманитарни организации 

 

IV. Распоредување на финансиските средства: 
Предвидени финансиски средства за противпожарна заштита, заштита и 

спасување и управување со кризи: 

 

1. Наплатени премии од каско осигурување                                                      / 

2. Буџет на Општина Шуто Оризари......................................................... 680.000,00 ден                                                                                          

3. Наменски приходи од други владини, невладини и хуманитарни  организации 

4.Буџет на РМ                                                                                                           / 

5.Буџет на град Скопје                                                                                            / 

___________________________________________________________________________                                                                                                                
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                                                                                                       Вкупно:.......680.000,00 ден                                                                             

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

А)Расходи за ППЗ Заштита 

                                                                               

(ППЗ апарати, буриња со вода, песок, копачи , лопати,  

противпожарни црева со шмркови и сл.) 

                                                                                                  А) Вкупно:.......150.000,00 ден 

 

Б). Расходи за заштита и спасување: 

 

1. Надомест за Комисијата за процена на штета за ангажирање надворешни  

експерти 

                                                                                                   Вкупно:.............30.000,00 ден      

 

2. Набавка на опрема и средства -потребен алат, вреќи со песок,  пумпи за црпење 

вода, униформи, заштитна опрема и облека, резерви на храна, вода и санитетски 

материјал и неопходни лекови, асанација на терен, шатори , облека , душеци и др. 

 

                                                                                                    Вкупно:......... 350.000,00 ден 

 

                                                                                                     Б)Вкупно:.....380.000,00 ден 

В). Расходи за управување со кризи: 

 

1. Набавка на опрема и средства                                                                    

     (Системи за алармирање, предупредување, тревожење и следење, аларми, 

радиостаници со  посебни фреквенции и др.) ........................... Вкупно:150.000,00 ден 

                                                                                                  

                                                                                                      В) Вкупно:...150.000,00 ден  

 

 

                                                                             Вкупно расходи А+Б + В:..680.000,00 ден 

V. Завршни одредби: 

 
     За спроведувањето на оваа Програма се грижи Градоначалникот наОпштина Шуто 

Оризари, во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за 

заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, државниот инспектор за 

заштита од пожари, инспекторот за заштита и спасување и другите надлежни органи и 

тела и органите и телата на Советот на Општина Шуто Оризари, ќе го следат 

спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината реализација, 

како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на 

предлози во врска со остварувањето на програмските цели и активности. 

 

                                                                           Совет на Општина Шуто Оризари 
                                                                                Председател 
                                                                                                             с.р.  Фатима Османовска                                                                                                        
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Бр. / No. /  08-1261/31 
22.12. 2017 год. / bers                                                               
СКОПЈЕ – SKOPJE                                                                 
  

Vrz  osnova na ~len 22 став 1 точак 3, член 36, став 1 точка 15 od 

Zakonot za локална самоуправа (,,Slu`ben vesnik na Republika 

Makedonija  br.5/02), ~len 14 став 1 точка 3 и точка 12 od Статутот на 

општина Шуто Оризари (,,Slu`ben гласник на општина Шуто Оризари,, бр.1/97), 

Советот  на општина Шуто Оризари на 2- та седница, одржана на 22.12.2017 година, 
донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ЗИМСКО ОДДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ 

УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И ДРУГИ ЈАВНИ ПОВРШИНИ КОИ СЕ ВО 

НАДЛЕЖНОСТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 
Член 1 

 Се усвојува оперативен план за зимско одржување на локални улици, тротоари 
и други јавни површини кои се во надлежност на Општина Шуто Оризари. 

 

Член 2 
 Составен дел на Оваа Одлука е оперативен план за зимско одржување на 
локални улици, тротоари и други јавни површини кои се во надлежност на Општина 

Шуто Оризари.   
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 
“Службен гласник на општина Шуто Оризари“. 
  
 
                                                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                                  с.р.Фатима Османовска 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

весник на РМ’’ бр.5/02 ) и член 36 став 1 точка 5 од Статутот на Општина Шуто Оризари 

(,,Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.1/97), Советот на Општина Шуто Оризари на 

својата 2-та седница оддржана на ден 22.12.2017 година го донесе следниот: 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ЗИМСКО ОДДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ 

УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И ДРУГИ ЈАВНИ ПОВРШИНИ КОИ СЕ ВО 

НАДЛЕЖНОСТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ ЗА 2018 ГОДИНА 

ЗИМСКА СЛУЖБА 

I.Влијание на временските услови врз сообраќајот и одржувањето на патиштата. 

Временските услови се релевантен чинител за безбедноста во одвивање на сообраќајот 

и техничката состојба на патиштата од безбедносен аспект. Затоа е нужно да се следи и 

проучува влијанието на метеоролошките елементи и појави на условите за одвивање на 

сообраќајот. Уште на почетокот при планирање и градење на патиштата, потребно е детално да 

се анализираат метеоролошките услови, затоа што тие значително влијаат на безбедноста во 

сообраќајот, но и на економичноста во одржувањето на патиштата. Занемарувањето на 

метеоролошките (временските) услови доведува до неисполнување на проектната задача, а со 

тоа и до зачестени сообраќајни несреќи или повремени прекини во одвивање на сообраќајот.  

Метеоролошките параметри директно, или индиректно ги одредуваат параметрите кои се 

нужни при усвојување на најповолната градба, како и за подоцнежното рационално 

одржувањена патиштата, безбедноста во сообраќајот, вклучително и еколошките норми. 

Потребата за современо ниво на безбедност во сообраќајот и сервисни информации на нашите 

новоизградени автопатишта, наметнува потреба од воспоставување на патно-метеоролошки 

мониторинг како дел од севкупната грижа за квалитетен и безбеден сообраќај и одржување на 

патната инфраструктура.  

II. Поделба на зимската служба Зимската служба како еден од типовите на одржување, 

главно се состои од три фази: 

1. подготовка за зимска служба, 

2. зимска служба и  

3. дополнителни активности. 

1. Подготовка за зимска служба  

Подготовките за зимската служба всушност се одвиваат во текот на целата година, пред 

сѐ затоа што квалитетното одржување на патиштата во зимски услови е директно поврзано со 

квалитетот на целокупното одржување. Интензивирање на директните подготовки е во периодот 
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од 01.-XI. до 15.-XI. За непречено одвивање на зимската служба, без поголеми застои во 

сообраќајот неопходно е да се извршат следните подготовки:  

 - подготовка на оперативен програм кој е основен документ за организираноста на 

зимската служба, 

 - подготовка на депониите за материјалите за посипување 

 - набавка на доволно средства за посипување, топење на снегот и мразот и абразивни 

средства 

 подготовка на пунктовите за престој на учесниците во зимската служба (дежурни,возачи, 

машинисти, патари и др. ) 

 - оспособување на целата потребна механизација, опрема и специјална механизација, за 

работа во зимска служба, 

 - заштита на челичните и бетонските површини (мостови, огради и сл.) кои ќе бидат во 

контакт со агресивната сол за зимско одржување на патиштата,  

 - подготовка на патиштата и поставување соодветна вертикална сигнализација и опрема 

која е во функција на зимската служба, 

 - поставување на насочници со поголема висина, кои би биле видливи и по 

формирањето на висока снежна покривка,  

 - проверка, поправка и поставување штитници од снежни намети и лавини,  

 - спроведување на обука на учесниците во зимската служба,  

 - организирање на протокол за правовремено известување на учесниците во 

сообраќајот, медиумите и надлежите органи.  

 Годишен акционен план за зимско одржување на патиштата 

  Појдовна основа за изработка на Годишен акционен план за зимско одржување на 

патиштата се: 

 Законот за Јавните патишта,  

 Годишната програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните собирни, 

станбени и сервисни улици и локалниот општински пат за село Горно Оризари и дел од 

патот за село Висбегово.  

Во Годишен акционен план за зимско одржување на патиштата,  дефинирани се 

приоритети на одржување на истите во зимски услови. За зимското одржување, патиштата се 

класифицирани во два приоритети. Класификацијата се врши врз основа на интензитетот на 

сообраќајот, стопанското значење, местоположбата во патната мрежа и оперативните и 

финансиските можности: 

 - рамничарски А и  

 - рамничарски Б. 

Истите се организираат по степени на подготвеност. Периодите за нивното 

организирање се утврдени за секој вид посебно, со тоа што истите не се фиксни. Роковите се 

одредени со цел да се извршат соодветни 15 подготовки, а дадена е можност, во зависност од 

временските  услови, тие да бидат променети, согласно на потребата. 
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Оперативната програма за зимско одржување на локалните патишта ги содржи следниве 

поглавја:  

-Времетраење на степените на подготвеност  

Условите за одвивање на сообраќајот на патиштата во текот на зимската сезона се многу 

променливи. Од тие причини, постои неопходна потреба за често информирање на корисниците 

за проодноста на патната мрежа. Информирањето, квалитетно и благовремено, преку 

средствата за јавно информирање може да го реализира ЈП „Македонијапат“, Автомото сојузот 

на Македонија, Центарот за известување и тревожење. Поради тоа ЈП „Македонијапат“ покрај 

дежуртвата во пунктовите организира редовни и вонредни дежурства во Подружниците и 

Диспечерскиот центар за јавно информирање. Диспечерско информативната служба во секое 

време мора да располага со комплетни информации за состојбата и проодноста на патиштата. 

Работи непрекинато во текот на сите 24 часа на денот, во текот на целата година.  

Обврска на службата е на учесниците во сообраќајот покрај информациите да дава 

совети, упатства, препораки за возењето, за изменет режим на сообраќај и во соработка со 

надлежните органи по потреба го пренасочува сообраќајот на помалку фрекфентни патни 

правци, сѐ со цел превентивно да се делува во зголемувањето на безбедноста во сообраќајот. 

Контактите со работните единици, секциите и пунктовите, дежурната интервентна служба, 

механизацијата и друго, ги реализира преку радио и телефонска врска.  

Од тука ги црпи актуелните информации за состојбата на патиштата како и за 

временските услови за сите делници пооделно. Службата информациите ги дистрибуира до 

раководните лица на одржувачот, ЈП за државни патишта, надзорниот орган, АМСМ, Центарот за 

известување и тревожење, а може да ја информира и директно јавноста преку средствата за 

јавно информирање. Особено важно е нејзиното беспрекорно функционирање во текот на 

зимската сезона. За време на зимската сезона во сите степени на подготвеност од дежурните 

работници во седиштата на зимските пунктови до диспечерско информативната служба се 

доставуваат информации во точно определени термини.  

Информацијата треба да ги содржи следниве податоци: 

 временска состојба,  

 температура на воздухот, 

 висината на снегот,  

 појава на голомразица, 

 магла,  

 состојба на секоја делница од патот, проодноста и др.  

Овие информации понатаму службата ги обработува, ги сублимира и во форма на 

билтен ги проследува до споменатите институции. Во случај на елементарна непогода или 

прекин во сообраќајот овие информации се проследуваат на секој час сѐ до нормализирање на 

состојбата. Развојот на стопанството во голема мера зависи од сообраќајот, поради тоа со 

„Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата" и „Законот за јавни патишта" се наложува 
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потребата сообраќајот на патиштата да се одвива непречено и безбедно во сите годишни 

времиња, а истото се овозможува со редовно одржување на патиштата.  

Временските услови имаат големо влијание во безбедноста на сообраќајот, затоа во 

рамките на одржувањето на патиштата посебен акцент се става на зимското одржување. 

Квалитетното и навремено одржување во зимски услови, зависи од повеќе фактори кои меѓусебе 

се разликуваат од еден до друг регион или пункт за одржување, поради што и не може работните 

задачи целосно да се извршуваат по однапред утврдена единствена шема на организација на 

работење. Факторите кои имаат влијание на состојбата на патната мрежа во зимски услови, во 

најчест случај не се појавуваат поединечно.  

Најчесто истовремено делуваат во синергија повеќе фактори за состојбите на поедини 

делници на патот и тоа: 

 големи нагорнини 

 - остри кривини, 

 - густина и структура на сообраќајот,  

 - интензитет на снежните врнежи кој може да биде со или без ветер, 

 - појава на голомразица при ниски температури особено под -7 оС 

Змската служба опфаќа мноштво активности и работи, потребни за овозможување на 

проодност на патиштата и безбеден сообраќај во зимски услови кои се изведуваат кога поради 

зимските појави снег, голомразица, мраз и друго, загрозено е нормалното одвивање на 

сообраќајот. Затоа, во склад со законот, нужно е да се организира квалитетна служба за зимско 

одржување на патиштата. 

-Дополнителни активности 

Дополнителнителните активности се иведуваат по завршување на зимската служба, 

односно од 15.-III до 15.-IV, кога почнува да се интензивира редовното одржување, што зависи 

од временските услови, односно должината на зимата.  

Работи кои ги опфаќа оваа фаза во смисла на одржување на патиштата се: 

 чистење на објектите од бетон кои се загрозени од агресивното дејство на солта 

(мостови, пропусти, рабници,огради и др 

 чистење, метење на остатоците од сол и ризла по рабовите од коловозот и риголите,  

 отстранување, чистење и складирање на зимската сигнализација,  

 отстранување чистење и складирање на високите насочници,  

 уредување и чистење на депониите за складирање на зимски материјали,  

 уредување и чистење на зимските пунктови.  

Воедно продожуваат активностите кои се изведуваат и во текот на зимската служба кога 

нема интервенции, односно во деновите со позитивни температури и без врнежи, а тоа се:  

 крпење ударни дупки со ладна асфалтна маса,  

 чистење на вертикалната сигнализација и патна опрема,  
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 чистење на канали, риголи, шахти, пешачки патеки на мостови,  

 решавање на одводнувањето таму каде вода се излева на коловозот, 

 кастрење, отворање на видици,  

 контрола на патиштата 

 интервентни поправки и останати работи доколку има потреба и средства.  

-Основни критериуми за организација на зимската служба  

За димензионирање на капацитетите и спроведувањето на организацијата на 

работењето разработени се следните поими:  

 интензитет на снежни врнежи,  

 класификација на патната мрежа по приоритети  

 степени на подготвеност.  

Интензитет на снежни врнежи 

Интензитетот на снежните врнежи од аспект на зимско одржување на патиштата се дели 

на: умерени.........................................................................................до 20 cm  

средни...........................................................................................до 50 cm  --

високи............................................................................................до 80 cm  

многувисоки................................................................................над 80 cm  

Врнежите со послаб интензитет и мали прекини се сметаат за континуирано паѓање на 

снег. Престанок на врнежите во времетраење повеќе од 8 часа се смета за прекин на снежниот 

бран. Во случај на врнежи од снег со истовремено дејство на ветер со појак интензитет кој прави 

намети, без разлика на висината на снежните врнежи, делницата од патот или пунктот добиваат 

третман на загрозеност со многу јака заснеженост, односно елементарна непогода.  

Класификација на патната мрежа по приоритети. 

Бидејќи од економски аспект не е прифатливо високо ниво на услуги во зимското 

одржување за целата патна мрежа, патиштата во општината  се класифицирани во три зимски 

приоритети, што истовремено претставува приоритет за интервенција при отстранување или 

ублажување на негативното влијание на зимските услови врз патната мрежа. Класификацијата е 

извршена врз основа на интензитетот на сообраќајот и стопанското значење на патот. По 

престанок на врнежите, очистениот коловоз треба да обезбеди сигурно одвивање на сообраќајот 

при намалени брзини и внимателно возење, согласно со одредбите од Законот за безбедност во 

сообраќајот и Законот за јавните патишта.  

Со превентивно посипување со сол се настојува да се спречи појава на голомразица на 

коловозот, а доколку настанала голомразица треба да се работи перманентно до нејзиното 

отстранување на целата должина од патот. Чистењето започнува со почетокот на врнежите  и 

трае до дефинитивно расчистување, при тоа сообраќајот не може да се прекинува. 

Расчистувањето и ширините на коловозот треба да бидат постигнати најдоцна во рок од 12 часа 

по престанокот на врнежите. Коловозот на очистената широчина треба да биде прооден  и 

оспособен за безбедно возење при смалена брзина и зголемено внимание. Неопходно е редовно 
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да се прземаат превентивни мерки за спречување на голомразицата, а до колку се формирала, 

треба да се работи перманентно до нејзиното отстранување.  

Во координација со сообраќајната полиција, за непречено, побрзо и поквалитетно 

чистење на снегот, сообраќајот може да се прекинува во времетраење од 2 часа во периодот од 

22 часот до 05 часот. Затворање на патиштата од трет приоритет е дозволено во интервал од 5 

часа во пероид од 20 до 5 часот. 

Степени на подготвеност  

Неповолните зимски појави како врнежи од снег, ветар кој прави намети и ниските 

температури, се јавуваат со различен интензитет и времетраење. Не е економично е и 

општествено е неоправдано на пунктот да се стационира непрекинато целата механизација и 

работна рака за целиот зимски период, од првата појава на снег или голомразица, па сѐ до 

последните појави, а за тоа да нема потреба, односно тоа не го бара календарскиот термин или 

временската ситуација. Поради тоа за димензионирање на капацитетите и спроведувањето на 

организацијата на зимското одржување се воведуваат степени на подготвеност. Критериуми за 

определување на степенот на подготвеност е очекуваната и актуелната временска ситуација. 

Разликуваме 3 (три) степени на подготвеност.  

- Прв степен на подготвеност.  

Во првиот степен на подготвеност се организира постојана дежурна служба на еден дел 

од пунктот на почетокот и крајот на зимскиот период. За овој степен во зависност од должината, 

приоритетот на патните правци на тој пункт, се определуваат потребниот број возила и работна 

рака. 

- Втор степен на подготвеност. 

Во вториот степен на подготвеност пунктовите се димензионираат за да можат со успех да 

вршат посипување на патиштата против голомразица на целата должина и чистење на снег при  

умерени и средни врнежи според утврдените приоритети. Овој степен се воведува календарски, 

односно кога температурите осцилираат околу 0 0С.  

- Трет степен на подготвеност. 

Третиот степен на подготвеност не се организира календарски. Кон негово организирање 

се пристапува по потреба при појава на натпросечни зимски врнежи (високи или многу високи 

врнежи или умерени и средни врнежи со ветер кои формираат намети) во одредени пунктови, 

региони или целата Република.  

Преминувањето од вториот во третиот степен на подготвеност и спротивно се врши во 

зависност од временските пригоди. Времетраењето на степените на подготвеност по правило се 

дефинира во "Оперативната програма за зимско одржување". Во зависност од временските 

пригоди утврдените рокот за организирање на пунктот во првиот или вториот степен на 

подготвеност може да бидат поместени со согласност помеѓу нарачателот на работите и 

извршителот. 
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ, 

ТРОТОАРИ И ДРУГИ ЈАВНИ ПОВРШИНИ  ВО ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ ЗА 

2018 ГОДИНА 

Зимско одржување на улиците и тротоарите во општината во 2018година   о д 

Подрачјето на нашата општина е под влијание на изменета континентална со влијание на 

медитеранска клима, што овозможува релативно благи зими со мали врнежи од снег, со 

исклучок во ридско планинското подрачје над 1000 мнв, каде што има пообемни врнежи кои се 

задржуваат и подолго време. Снежните врнежи во скопската котлина се мали,најмногу 10-15 см 

и со краткотрајно задржување.  

Во последните неколку години зимските температури, падавините на снег и појавата на 

голомразици варираат, поради што однапред не може да се предвиди каква ќе биде зимата во  

градот  Скопје и општина Шуто Оризари. ЈП на Град Скопје  веќе имаат преземено мерки за 

исполнување на задачите предвидени со оваа програма во смисла на подготовка на работните 

машини кои ќе учествуваат о расчистувањето на снегот, воспоставување на дежурства и набавка 

на сол и песок. За улиците и другите јавни површини за кои е надлежен Градот Скопје. 

Во општината Шуто Оризари, Градот Скопје е надлежен за одржување само на улицата 

,,Индира Ганди’’ и евентуално ул.,,Нов Живот’’ на делот  каде што сообраќаат автобусите на 

Јавниот градски превоз.Сите други локални собирни, станбени и сервисни улици ги одржува 

Општина Шуто Оризари, како и локалниот пат од населбата Шуто Оризари до село горно 

Оризари. Зимската програма за 2018 година е премногу обемна и технички и финансиски  

капацитети на Општина Шуто Оризари,  не се соодветни за нејзина потполна реализација.  

Бидејки општината Шуто Оризари, не располага со соодветна механизација за 

расчистување на снеготот  и поради технички причини и промената на локалната власт, во тек  е 

постапка за избор на економски оператор за одржување  и расчистување на горенаведените 

локални улици и другите јавни површини кои се во надлежност на Општина Шуто Оризари, 

Скопје. 

Избраниот економски оператор кој ќе биде задолжен за зимската служба и одржувањето 

и чистењето од снег и мраз и посипување со ризла мора да ја поседува следната механизација и 

човечки ресурси: 

 Багер –скип со предна и задна корпа ком 2 

 Камион кипер за утовар  и растовар на снег и мраз ком2 

 Камион-сеалка за сол и ризла  ком1 

 Камион сандучар за утовар на индустриска сол и ризла за растурање со лопати рачно 

ком1  

 Ракувачи на градежни машини ком  3 

 Возачи на камиони ком 5  
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 Работници за расфрлање на сол и ризла со лопати ком 6 

Согласно  Законот за јавна чистота и Одлуката за комунален ред во Општина  Шуто 

Оризари,правните и физичките лица се должни да го исчистат снегот и мразот од тротоарот 

пред своите домови и дуќани. Контролата и реализацијата на овие обврски ќе ги врши 

комуналната инспекција  и Комуналните редари при Локалната самоуправа. 

Превентивни мерки на заштита со цел да се намалат опасностите од евентуални незгоди 

во зимскиот период општината ќе ги преземе следните превентивни мерки на заштита: 

 ја утврдува потребната работна сила, механизација, моторни возила и друга опрема и 

средства за расчистување на снежни намети од улиците, тротоарите и другите јавни 

површини  

 ја утврдува потребата од сол и песок за посипување на улиците,  тротоарите и другите 

јавни површини воопштината; 

 го утврдува начинот на активирање и интервенции на расположливата механизација и 

работна сила;  

 го утврдува приоритетот на чистење и одржување на патиштата во општината. 

- Времетраење и степен на приправност 

Времетраењето на приправноста од I степен е од 1.11.2016г. до 15.12.2016 г., и од 

1.2.2017 г. до 1.3.2017 г. Во тој период ќе бидат дежурни 1 одговорно лице, 1 возач, 2 работника 

и 1 машинист (на повик).  

Времетраењето на приправноста од II степен е од 16.12.2016 г. до 31.01.2017 г. Во тој 

период ќе бидат дежурни 1 одговорно лице, 2 возачи, 1 машинист и 4 работника (со една 

дежурна екипа за интервенција). Продолжувањето на времетраењето на соодветен степен на 

приправност ќе се врши по потреба во зависност од временските услови, а сето тоа усогласено 

со надлежните служби при Локалната самоуправа и во координација со дежурните оперативни 

служби при МВР и при Градскиот кризен штаб,  Регионалниот центар за управување со кризи 

Чаир и Дирекцијата за заштита и спасување-Чаир . 

- Преглед на улици и места на интервенции по приоритети  

При укажување на потреба од интервенција ќе се започне со расчистување од снег и 

голомразици по редослед на улиците од 1 приоритет за интервенција наведен подолу: 

*Приоритет за интервенција при голомразица или врнежи од снег: 

  1 .Улици од прв приоритет 

 Нагорнини на ул.,,Индира Ганди’’ на потезот од затворот до ОУ,,26-ти јули’’ и по целата 

должина од почетокот на општината ,кај железничкиот надвозник до  мостот  на патот за 

село Горно Оризари (одговорен за целата улица е Град Скопје). 

 Ул.,,Нов живот’’ и јавната површина кај почетната автобуска постојка за јавен градски 

превоз на патници како и делот спрема улицата ,,Александар Урдаревски 

 ул.,,Јордан Хаџи Шишков’’. 
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 ул.,,Виничка’’-,,Че Ге Вара’’ на потегот од ул,,Индира Ганди’’ покрај ОУ ,,Браќа Рамиз И 

Хамид’’ и Средното училиште,,Шаип Јусуф’’ до ул.,,Мелничка’’  

 ул.,,Бутелски Венец’’ 

 ул.,,Гвадалахара’’ на потегот од Пунктот на ЈП,,Водовод’’-Скопје до ул.,,Индира Ганди’’ 

 ул.,,Вашингтонска’’ 

 улицата од ул.,,Идира Ганди’’ во правец на село Визбегово (Делот до претоварната 

станица за собирање на комунален смет ќе го исчисти ЈП,,Комунална хигиена’’ –Скопје 

 Општинскиот пат О 18 и 19 до село Горно Оризари 

По расчистувањето на улиците од  прв приоритет за интервенција ќе се пристапи кон 

расчистување на улиците од втор  приоритет по следниот редослед: 

 ул: „Брсјачка Буна “  

 ул: „Гарсија Лорка “  

 ул.,,Мелничка’’ 

 Општински ,,Плоштад“  

 ул: ,,Пелагонија “ 

 ул.,,Че Ге Вара’’ 

 ул.,,Иљо Војвода’’ 

 ул.,,Плачковица’’. 

 ул.,,Овчеполска’’ 

 ул: „Новопроектирана “ покрај затворот спрема село Визбегово  

Останатите улици се од трет приоритет и истите ќе се чистат по редослед кој накнадно и 

на лице место ќе биде утврден.(Во прилог на овој Оперативен план е приложена табела на сите 

улици во општина шуто Оризари). 

-Планирано ангажирање на работна рака и механизација 

Дел од планираната работна рака и механизација е напоменета во одделот I. 

Времетраење и степен на приправност. Истата ќе биде ангажирана согласно потребите за 

интервенција зависно од интензитетот и времетраењето на снежните наноси. Планирана 

работна рака: Бројот на возачи и работници ќе биде во склад со степенот на приправност.  

Чистењето на тротоарите од натрупаниот снег ќе го вршат рачно солопати и сезонските 

работниците кои работат во општината за одржување Јавна чистота и вработените лица од ЈП 

,,Комунална хигиена’’ за улиците за кои енадлежна во општината . Во деновите на поголеми 

снежни врнежи и јака голомразица се планира да има дежурна екипа во ноќниот период која 

интервентно ќе посипува сол и песок по раскрсниците и  нагорнините Списоците на одговорени 

лица и работници кои ќе бидат повикани за расчистување на снежните намети и голомразици се 

изготвени од стручните служби во општината,а накнадно ќе бидат доставени и од избраниот 

оператор за одржување на зимската служба. Дежурните екипи ќе се активираат према потребите 

и ситуацијата на теренот.  
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При појава на снежни намети и јаки голомразици контактирањето со лицата одговорни за 

активирање и раководење за расчистувањето ќе се врши преку телефонските броеви 076- и 071- 

226-391, а списоците со комплетните дежурни екипи како и мобилните телефони на дежурните 

одговорни лица ќе се достават Градскиот кризен штаб, Регионалниот центар за управување со 

кризи,-Чаир, Дирекцијата за заштита и спасување-Одделението во Чаир. Планирани количини на 

сол и абразивни материјали рема искуствата од претходните години, потребната количина на 

сол за расфрлање во една сезона е околу 10 тони, а потребната количина сепариран песок 

(гранулација 2) е околу 20 м3.  

За наредната година се предвидува набавка на сол 10  тони за потребите за одржување 

на улици и локалните патишта во општина Шуто Оризари и 20 м3 сепариран песок со 

гранулација 2. Финансиска конструкција на извршувањето на работите од овој Оперативен план 

ќе се регулира со посебен Договор помеѓу избраниот оператор и Градоначалникот на Општина 

Шуто Оризари, а со Програмата Ј за комунални дејности за 2018 година предвидени се средства 

за оваа на мена во износ од 300.000,00 денари.  

Следењето и контролата на извршувањето на работите ќе ги вршат службите при 

Локалната Самоуправа на општина Шуто Оризари, а фактурирањето за завршените работи ќе 

биде по ценовник кој што ќе биде во прилог на Договорот.  

Одговорни лица од Локалната самоуправа за спроведување на потребните активности во 

зимската служба се: 

1.Градоначалник на Општина Шуто Оризари Курто Дудуш, кон.тел. 075/898-898 

2.Советник за комунални работи Клинчаревски Георги, кон.тел.078/419-798 

3.Советник за правни работи во Одделението за урбанизам Дузлевски Валентин, 

кон.тел.076/445-505 

4.Комунален редар Сали Фаик, кон.тел.076/777-618 

5.Комунале таботник Сали Шенѓул, кон.тел.075/837-383 

 

                                                                                         Совет на општина Шуто Оризари 
                                                                                                       Председател: 
                                                                                              с.р.Фатима Османовска 
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Бр. / No. /08  - 1261/32 
22.12. 2017 год. / bers                                                                
СКОПЈЕ – SKOPJE                                                                 

                                                                                                 

 Врз основа на член 22 став 1 точка 8, член 36, став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.5/02) и член 36, 
став 1, точка 15 од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 
Шуто Оризари’’ бр.1/97), Советот на општина Шуто Оризари на својата 2-та седница, 
одржана на 22.12.2017 год, донесе: 
 

 
 
                                                                О Д Л У К А  

За усвојување на финансискиот план за распределба на средства за  
О.У.,,Браќа Рамиз Хамид,, Скопје 

 
 
 

Член 1 
 
      Се усвојува  финансискиот план за распределба на средства за О.У.,,Браќа Рамиз 
Хамид,, Скопје 
 

Член2 
 
      Финансискиот план за распределба на средства за О.У.,,Браќа Рамиз Хамид,, Скопје 
претставува составен дел на Буџетот на Општина Шуто Оризари за 2018 година. 
 

Член 3 
 

      Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Шуто Оризари’’. 
 
 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                             с.р.Фатима Османовска 
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Бр. / No. /08  - 1261/33 
22.12. 2017 год. / bers                                                                
СКОПЈЕ – SKOPJE                                                                 

                                                                                                                       

 Врз основа на член 22 став 1 точка 8, член 36, став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.5/02) и член 36, 
став 1, точка 15 од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 
Шуто Оризари’’ бр.1/97), Советот на општина Шуто Оризари на својата 2-та седница, 
одржана на 22.12.2017 год, донесе: 
 

 
 
                                                                О Д Л У К А  

За усвојување на финансискиот план за распределба на средства за  
О.У.,,26 ти ЈУЛИ,,, Скопје 

 
 
 

Член 1 
 
      Се усвојува  финансискиот план за распределба на средства за О.У.,,26 ти ЈУЛИ,, 
Скопје 
 

Член2 
 
      Финансискиот план за распределба на средства за О.У.,,26 ти ЈУЛИ,, Скопје 
претставува составен дл на Буџетот на Општина Шуто Оризари за 2018 година. 
 

Член 3 
 

      Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Шуто Оризари’’. 
 
 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                            с.р.Фатима Османовска 
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Бр. / No. /08  - 1261/34 
22.12. 2017 год. / bers                                                                
СКОПЈЕ – SKOPJE                                                                 

                                                                                                                                                  

 Врз основа на член 22 став 1 точка 7, член 36, став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.5/02) и член 36, 
став 1, точка 15 од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 
Шуто Оризари’’ бр.1/97), Советот на општина Шуто Оризари на својата 29-та седница, 
одржана на 22.12.2017 год, донесе: 
 

 
 
                                                                О Д Л У К А  

За усвојување на финансискиот план за распределба на средства за  
Ј.О.У.Д.Г.,,8-ми АПРИЛ,, Скопје 

 
 
 

Член 1 
 
      Се усвојува  финансискиот план за распределба на средства за Ј.О.У.Д.Г.,,8-ми 
АПРИЛ,, Скопје 
 

Член2 
 
     Финансискиот план за распределба на средства за Ј.О.У.Д.Г.,,8-ми АПРИЛ,, Скопје 
претставува составен дел на Буџетот на Општина Шуто Оризари за 2018 година. 
 

Член 3 
 

      Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Шуто Оризари’’. 
 
 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
                                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                                    с.р.Фатима Османовска 
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Br. / No./Num. 08-1261/36                                                                                               

22.12.2017 god./bers/viti 

SKOPJE – SKOPJE- SHKUP               

 

 Vrz osnova na ~len 36, stav 1, to~ka 2 od Zakonot za lokalna 

samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br.5/2002), ~len 23 stav 8 od 

Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata samouprava 

("Slu`ben vesnik na R.M." br. 61/04, 96/04 ,67/07 , 156/09 

,47/11i192/15) i ~len 1 i 4  od Zakonot za dopolnuvawe na Zakonot za 

plata i drugi nadomestoci za pratenicite vo Sobranieto na Republika 

Makedonija i drugite izbrani lica vo Republikata ("Sl. vesnik na RM" 

бр. 38/91,23/97,84/05,121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 

97/10,161/10,11/12, 145/12, 170/13, ), Sovetot na Op{tinata [uto 

Orizari na 2-та  sednicata odr`ana na 22.12.2017 godina, donese: 

 

O D L U K A 

za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tinata [uto Orizari za 

2018 godina 

 

^len 1 

     Buxetot na Op{tinata [uto Orizari za 2018 godina (vo 

ponatamo{niot tekst Buxetot), se izvr{uva spored odredbite na ovaa 

Odluka. 

 

^len 2 

     Buxetot na Op{tinata se sostoi od: Osnoven buxet, Buxet na 

dotacii (namenski sredstva), Buxet na samofinansira~ki aktivnosti , 

Buxetot na donacii i Buxet na krediti. 

^len 3 
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     Korisnicite na sredstvata na Buxetot se dol`ni utvrdenite 

sredstva vo Buxetot da gi koristat namenski, racionalno i 

ekonomi~no. 

                                                            

^len 4 

     Rashodite utvrdeni so buxetot se maksimalni iznosi nad koi 

buxetskite korisnici ne mo`at da prezemaat obvrski.  

     Za da se prezemat novi obvrski do Sovetot na op{tinata mora da 

se predlo`i nov izvor na sredstva ili da se predlo`i namaluvawe na 

drugite rashodi vo srazmeren iznos. 

^len 5 

     Gradona~alnikot na op{tinata ja sledi realizacijata na planot 

na prihodite i drugite prilivi na osnovniot buxet na op{tinata.   

     Dokolku vo tekot na  izvr{uvaweto na buxetot,gradona~alnikot na 

op{tinata,oceni deka se neophodni pozna~ajni preraspredelbi na 

odobrenite sredstva so buxetot ili deka realizacijata na prihodite i 

drugite prilivi zna~itelno otstapuva od planot,predlaga na Sovetot 

na op{tinata izmenuvawe  i dopolnuvawe na buxetot.  

^len 6 

     Prenamenata vo ramkite na odobrenite buxeti na buxetskite 

korisnici ja odobruva Sovetot na op{tinata.  

     Vo ramkite na rashodite utvrdeni vo Buxetot na buxetskiot 

korisnik, korisnikot mo`e da vr{i preraspredelba me|u rashodnite 

stavki, programi i potprogrami po prethodno odobruvawe od Sovetot na 

op{tinata. 

     Odobrenite sredstva so buxetot na nivo na stavka vo ramkite na 

potprograma i buxet  ne mo`e da bidat namaleni pove}e  od 20%,a 

odobrenite      sredstva za plati i  nadomestoci na nivo na stavki 

vo ramkite na buxet  ne mo`at so preraspredelba da se zgolemat 

pove}e od 10%. 

 

^len 7 

     Buxetskite korisnici, vo uslovi koga vo buxetot na 

samofinansira~ki aktivnosti; buxetot na donacii i  buxetot na 

dotacii (namenski sredstva), planiranite prihodi i drugi prilivi ne 

se realiziraat odnosno se realiziraat nad planiraniot iznos, 

dostavuvaat barawe za namaluvawe/ zgolemuvawe na planot na prihodite 

i drugite prilivi i planot na odobrenite sredstva vo ovie buxeti, 
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koi gradona~alnikot gi dostavuva do Sovetot na op{tinata na 

odobruvawe. 

 

^len 8 

     Buxetskite korisnici po usvojuvaweto na buxetot izgotvuvaat 

godi{en finansiski plan po kvartali za koristewe na odobrenite 

sredstva. Koristeweto na sredstvata vo daden kvartal buxetskiot 

korisnik go izvr{uva vrz osnova na finansiskiot plan po meseci. 

 

^len 9 

     Platata na gradona~alnikot na Op{tinata, kako izbrano lice,  mu 

se isplatuva za neto pojdovna osnova  za 1 koeficient soglasno 

Zakonot za isplata na plata i drugi nadomestoci za pratenicite vo 

sobranieto na Republika Makedonija i drugi izbrani lica vo 

Republikata.   

- koeficientot za gradona~alnikot iznesuva 2,9 a osnovicata iznesuva 

26.755,00 denari; 

^len 10 

     Nadomestokot za godi{en odmor za vrabotenite iznesuva 60% 

od prose~nata mese~na neto plata ostvarena vo poslednite tri 

meseci. 

      

^len 11 

     Nadomestokot za otpremnina za penzionirawe na vraboteniot vo 

Op{tinata i lokalnata javna ustanova se ispla}a vrz osnova na 

Zakonot za isplata na platite od Buxetot na Op{tinata. 

^len 12 

     Na ~lenovite na Sovetot na Op{tinata im se utvrduva mese~en 

nadomestok za prisustvo na sednicite na Sovetot vo procentualen 

iznos od 50%(op{tini od 10.001 do 25.000 `iteli) od prose~nata 

mese~na neto plata vo Republika Makedonija isplatena za prethodnata 

godina. 

^len 13 

     Na pretsedatelot na Sovetot, za rakovodeweto i organiziraweto 

na rabotata na Sovetot, nadomestokot od ~lenot 12 se zgolemuva za 

30%. 

^len 14 
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     Mese~niot nadomestok za prisustvo na sednicite na sovetot se 

isplatuva za prisustvo na site sednici na Sovetot vo tekovniot 

mesec. 

     Mese~niot nadomestok za prisustvo na sednicite na Sovetot se 

namaluva za 30% za sekoe otsustvo od sednica na Sovetot. 

     Mese~niot nadomestok za prisustvo na sednicite na Sovetot ne se 

isplatuva, dokolku ~lenot na Sovetot ne prisustvuval na nitu edna 

sednica na Sovetot vo tekovniot mesec. 

^len15 

      Na ~lenovite na Sovetot na op{tinata, im se isplatuvaat 

nadomestoci za patni  i dnevni tro{oci za slu`beni patuvawa vo 

zemjata  i stranstvo i za prisustvo vo rabotata na sednici i rabotni 

tela na Sovetot, spored propisite koi se odnesuvaat na dr`avnite 

slu`benici vraboteni vo op{tinskata administracija. 

                        

^len 16 

     Isplatata na plati vo lokalnite javni ustanovi ja kontrolira i 

odobruva Ministerstvoto za  finansii. 

Op{tinata e dol`na 2 dena pred isplatata na plati,do nadle`noto 

ministerstvo  i Ministerstvoto za finansii da dostavi barawe za 

odobruvawe na sredstva za plati, kon koi }e gi prilo`i obrascite 

PDD-MP i MP-1,kopija od rekapitulacijata za presmetani plati,obrazec 

F-1 za brojot na vrabotenite po ime i prezime,plata kako i drugi 

podatoci vo pi{ana i elektronska verzija za odnosniot mesec za koj 

se odnesuva isplatata. 

^len 17 

     Koristeweto na sredstvata od buxetot na op{tinata za vr{ewe na 

funkciite na buxetskite korisnici se prika`uvaat so verodostojni 

dokumenti vo koi posebno se iska`uvaat rashodite po pooddelni 

stavki, po~ituvaj}i gi odredbite od Zakonot za javnite nabavki. 

     Nabavkata na stoki i vr{eweto na uslugi mo`e da se vr{i i so 

smetkopotvrdi (vo gotovo) vo slu~aj koga za rashodite ne mo`e da se 

izdade faktura i samo vo ograni~eni poedine~ni iznosi (vo gotovo 

pla}awe) vo protivvrednost do 6.000 denari pri {to zadol`itelno mora 

da bide prilo`ena fiskalna smetka, pri {to rashodite treba da bidat 

iska`ani po klasifikacija na soodvetniot rashod. 

^len 18 
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     Za sredstvata utvrdeni vo buxetot na op{tinata vo ramkite na 

postojana rezerva odlu~uva sovetot na op{tinata, a gi izvr{uva 

gradona~alnikot. 

Za koristewe na sredstvata od tekovnata rezerva najmnogu do iznos od 

50.000 denari odlu~uva gradona~alnikot. 

Za sredstvata od stav 1 i 2 na ovoj ~len gradona~alnikot e dol`en da 

podnese godi{en izve{taj. 

^len 19 

     Vo slu~aj na boleduvawe podolgo od {est meseci i vo slu~aj na 

pote{ki posledici od elementarni nepogodi vo smisla na Zakonot za 

za{tita i spasuvawe, na vraboteniot vo op{tinata i lokalnata javna 

ustanova mu se isplatuva pomo{ vo visina od edna posledna isplatena 

prose~na mese~na plata vo organot kade {to e vraboten. 

     Vo slu~aj na smrt na vraboteniot vo Op{tinata i lokalnata javna 

ustanova, na negovoto semejstvo mu pripa|a pari~na pomo{ vo iznos od 

dve posledni isplateni prose~ni mese~ni plati vo organot kade {to 

bil vraboten rabotnikot, no ne pove}e od 30.000 denari. 

     Na vraboteniot vo op{tinata i lokalnata javna ustanova, vo 

slu~aj na smrt na ~len na potesnoto semejstvo (roditel, bra~en 

drugar, deca rodeni vo brak ili von brak, posinovcite, posvoenite 

deca i decata zemeni na izdr`uvawe) dokolku `iveel vo zaednica, mu 

pripa|a pari~na pomo{ vo visina na edna posledna isplatena prose~na 

mese~na plata vo organot kade {to e vraboten, no ne pove}e od 15.000 

denari po semejstvo. 

     @iveeweto vo zaednica podrazbira vraboteniot vo op{tinata i 

lokalnata javna ustanova i ~lenot na potesnoto semejstvo da se so 

mesto na `iveewe na ista adresa {to se doka`uva so dokument za 

identifikacija (li~na karta ili paso{). 

     Nadomestocite od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len se isplatuvaat po 

prethodno dostaveno barawe vo tekovnata, odnosno vo narednata 

godina. 

     Isplatite na nadomestocite od ovoj ~len se vr{at vrz osnova na 

prethodno oformena i kompletirana dokumentacija i doneseno re{enie 

od strana na Gradona~alnikot na op{tinata. 

^len 20 

     Sredstvata utvrdeni vo Buxetot i rasporedeni vo pooddelnite 

programi i potprogrami gi izvr{uva gradona~alnikot na op{tinata. 

^len 21 
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     Buxetskite korisnici mo`at da vrabotuvaat novi rabotnici i da 

popolnuvaat isprazneti rabotni mesta samo pod uslov, ako za toa se 

obezbedeni sredstva vo buxetot na op{tinata. Za obezbedenite 

sredstva gradona~alnikot na op{tinata dava pismeno izvestuvawe za 

obezbedenite sredstva, po prethodno dadeno pozitivno mislewe od  

Ministerstvo za informati~ko op{testvo i administracija i soglasno 

Aktite za sistematizacija. 

^len 22 

    Koga prihodite {to mu pripa|aat na Buxetot se pogre{no uplateni 

ili se naplateni vo iznos pogolem od utvrdeniot, pogre{no ili pove}e 

naplateniot iznos se vra}a prvenstveno na tovar na vidot na 

prihodite na koi se uplateni, a dokolku takvi prihodi nema, toga{ na 

tovar na drugite prihodi na Buxetot. 

     Povratot na pogre{no ili na pove}e uplateni, odnosno naplateni 

prihodi se vr{i so re{enie na gradona~alnikot, osven vo slu~aite 

kade nadle`nosta im pripa|a na drugi organi. 

^len 23 

Општинските буџетски корисници во рок од 15 дена по 

истекот на месецот за кој се однесува до градоначалникот 

доставуваат месечни извештаи за извршувањето на приходите и 

расходите по сметки и збирно и месечни извештаи за достасани 

ненамирени обврски.Градоначалникот доставува до Министерството 

за финансии и до Советот на општината квартални извештаи со 

образложение за извршување на буџетот на општината,квартални 

извештаи за достасани ненамирени обврски и квартални извештаи 

за промените на состојбите на секое задолжување на општините и 

јавните претпријатија основани од општината ,во рок од еден 

месец по завршување на кварталот. 

^len 24 

     Buxetot na Op{tina  Op{tina [uto Orizari, Skopje se izvr{uva od 

01.01.2018 do 31.12.2018 godina. 

^len 25 

     Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo 

"Slu`ben glasnik na Op{tina [uto Orizari", a }e se primenuva od 01 

Januari 2018 godina. 
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                                                                                                             Pretsedatel na  
                                                                                  

Sovetot na Op{tina [uto Orizari 

                                                                                            с.р. Фатима Османовска 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Br. / No./Num. 08-1261/37                                                                                           
22.122017 god./bers/viti 

SKOPJE – SKOPJE- SHKUP               
 

            Vrz osnova na ~len 88 stav (2) od Zakonot za 

administrativni slu`benici (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija 

br.199/14,48/15 i 154/15),Sovetot na op{tina [uto Orizari ,na 2 

(vtorata) sednicata odr`ana na 22.12.2017 donese:  

 

ODLUKA 

Za utvrduvawe na vrednost na bodot za platite 
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na dr`avnite slu`benici za 2018 godina 

 

^len 1 

           Vrednosta na bodot za platite na dr`avnite slu`benici za 

2018 godina iznesuva 76,8 denari. 

 

^len 2 

           Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo 

Slu`ben glasnik na op{tina [uto Orizari ,a }e se primenuva so 

isplata na platata za januari 2018 godina. 

 

 

                                                                                                              Pretsedatel na  
                                                                                  

Sovetot na Op{tina [uto Orizari 

                                                                                                        с.р.Фатима Османовска  

 
 

 

 

 

 

 

            

 
Бр. NO, Num 08-1261/38 
22.12.2017 год/ bers/ vita 
СKOPJE/ SKOPJE/ SHKUP 

 
Врз основана член 46 став 1 алинеа 1, а во врска со алинеа 4 од Законот за локалната 

самоуправа ( „ Службен Весник на Република Македонија бр 5/02“ ) , член 8 од Изборниот 

законик („ Службен Весник на Република Македонија бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 

44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16 и 99/16“) и член 36 

став 1 точка 15  од Статутот на Општината Шуто Оризари („Службен Гласник на Општината 

Шуто Оризари “ бр. 1-97) , Советот  на општината Шуто Оризари на 2-та (втората) седница, 

одржана на ден 22.12.2017 година, донесе: 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 

РЕШЕНИЕ  

за констатирање престанок на мандатот на Сонѓул Шабан 

член на Советот на Општината Шуто Оризари  

 
  1.Се констатира престанок на мандатот на Сонѓул Шабан, член на Советот на 

Општината Шуто Оризари, заради оставка поднесена на ден 22.12.2017 година.  

 

2.Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „ Службен 

гласник на Општината Шуто Оризари“.  

                                        О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 

На ден 22.12.2017 год., членот на Советот на Општина Шуто Оризари Сонѓул Шабан 

Ахмед,  достави известување дека истата поднесува оставка од функцијата член на Советот на 

Општина Шуто Оризари. 

 

 
                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ                                                                             

                                                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                            

                                                                                         с.р.Фатима Османовска 
 

 
 
 
 
Бр. NO, Num 08/1261/39 
22.12.2017 год/ bers/ vita 
СKOPJE/ SKOPJE/ SHKUP 
 

 Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 7, ~len 36 stav 1 to~ka 15 od 

Zakonot za lokalna samouprava (,,Slu`ben vesnik na Republika 

Makedonija br.2/2002,,), член 36 став 1 точка 15 од Статутот на Општина Шуто Оризари 

(,,Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.1/97,,) Sovetot na op{tina [uto 

Orizari na 2 (втората) sednicata odr`ana na 22.12. 2017 година donese:  

O D L U K A 

за давање на донација на Основното училиште  



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

Браќа Рамиз Хамид  - Скопје 

чlen 1 

               Општина Шуто Оризари дава донација на Основното училиште Браќа Рамиз Хамид  - 

Скопје, во висина до 60.000,00 денари, и тоа: 30.000,00 денари за санација на санитарни јазли 

и 30.000,00 денари за набавка на средства за хигиена. 

чlen 2 

           За реализација на оваа одлука, се овластува Градоначалникот на Општина Шуто 

Оризари да склучи Договор за донација со директорот на Основното училиште ,,Браќа Рамиз 

Хамид,,  - Скопје. 

член 3 

            Оваа odluka vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo Slu`ben 

glasnik na op{tina [uto Orizari . 

 

                                                                                                               Pretsedatel na  
                                                                                  

Sovetot na Op{tina [uto Orizari 

                                                                                                
с.р.Фатима Османовска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

за избор на претседател на Советот на општина Шуто Оризари кој ќе ја води втората 
седница на советот на Општина Шуто Оризари  

 
 

1. Се прогласува Оддлука за избор на претседател на Советот на општина Шуто 
Оризари кој ќе ја води втората седница на советот на Општина Шуто Оризари  

 
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/43 
22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

О Д Л У К А 
за промена на претседател на Советот на општина Шуто Оризари  

 
 
 

1. Се прогласува Оддлука за промена на претседател на Советот на општина 
Шуто Оризари.  

 
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе 

се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/44 
22.12.2017 god./bers 

SKOPJE – SKOPJE 

 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за избор на претседател на Советот на општина Шуто Оризари  

 
 

1. Се прогласува Оддлука за избор на претседател на Советот на општина Шуто 
Оризари  

  
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/45 
22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на Извештајот за 3 (трет) квартал за период 01.01.2017 година до 30.09.2017 година на 

Буџетот на општина Шуто Оризари 
 

 
 

1. Се прогласува Оддлука за усвојување на Извештајот за 3 (трет) квартал за период 

01.01.2017 година до 30.09.2017 година на Буџетот на општина Шуто Оризари 
 

 
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе 

се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/46 

22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на Правилникот за utvrduvawe na kriteriumi za 

raspredelba na blok dotacii na osnovnite u~ili{ta vo Op{tina 
[uto Orizari. 

 
 

1. Се прогласува Оддлука за усвојување на Правилникот за utvrduvawe na 
kriteriumi za raspredelba na blok dotacii na osnovnite 

u~ili{ta vo Op{tina [uto Orizari. 
 

 
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/47 
22.12.2017 god./bers 

SKOPJE – SKOPJE 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на Програма ,,К,, Програма за култура, културни манифестации и 
творештво во Општина Шуто Оризари за 2018 година. 

 

 
 

1. Се прогласува Оддлука за усвојување на Програма ,,К,, Програма за култура, 
културни манифестации и творештво во Општина Шуто Оризари за 2018 година. 

 
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе 

се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/48 
22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на Годишна програма ,,Г,, на Одделението за Локален економски 

развој во Општина Шуто Оризари за 2018 година. 
 

1. Се прогласува Оддлука за усвојување на Годишна програма ,,Г,, на 
Одделението за Локален економски развој во Општина Шуто Оризари за 2018 
година. 
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе 

се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/49 

22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
За усвојување на Годишната програма за социјална заштита во Општина Шуто 

Оризари за 2018 година. 
 

 
1. Се прогласува Оддлука за усвојување на Годишната програма за социјална 

заштита во Општина Шуто Оризари за 2018 година. 
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе 

се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/50 
22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на Програма (Ф) – Урбано планирање   за 2018 година во 

Општина Шуто Оризари 
 

 
1. Се прогласува Оддлука за усвојување на Програма (Ф) – Урбано планирање   за 

2018 година во Општина Шуто Оризари 

 
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе 

се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/51 
22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
За усвојување на Програма (Ј) – Комунални дејности за 2018 година во 

Општина Шуто Оризари 
 

 
1. Се прогласува Оддлука за усвојување на Програма (Ј) – Комунални дејности за 

2018 година во Општина Шуто Оризари. 
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе 

се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 

 
Br./ No 09-1261/52 
22.12.2017 god./bers 

SKOPJE – SKOPJE 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на Акционен годишен план за енергетска ефикасност за 2018 година 

 

 

 
1. Се прогласува Оддлука за усвојување на Акционен годишен план за енергетска 

ефикасност за 2018 година. 
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе 

се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 

                                                                          

 
Br./ No 09-1261/53 

22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р. Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на усвојување на програма за управување со отпад за 2017 година. 

 

 

 
1. Се прогласува Оддлука за усвојување на програма за управување со отпад за 2017 

година. 
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе 

се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 

                                                                          

 
Br./ No 09-1261/54 
22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на програма за работата на Одделението за комунална инспекција за 

заштита на животната средина и одделението за комунални редари на Општина Шуто 
Оризари за 2018 година 

 

 

 
1. Се прогласува Оддлука за усвојување на програма за работата на 

Одделението за комунална инспекција за заштита на животната средина и 
одделението за комунални редари на Општина Шуто Оризари за 2018 
година. 
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а 

ќе се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто 

Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/55 
22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести во 2018 година 

 
1. Се прогласува Оддлука за усвојување на програма за спроведување на општи 

мерки за заштита на населението од заразни болести во 2018 година. 
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а 

ќе се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто 

Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/56 
22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на Годишната програма за работата на овластениот градежен инспектор за 2018 

година 
 
 

1. Се прогласува Оддлука за усвојување на Годишната програма за работата на 

овластениот градежен инспектор за 2018 година. 
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а 

ќе се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто 

Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/57 
22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на програмата ,,РА,, за заштита на животната средина и природата за 2018 

година 

 
1. Се прогласува Оддлука за усвојување на програмата ,,РА,, за заштита на 

животната средина и природата за 2018 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а 

ќе се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто 

Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/58 

22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на програмата за активностите на Општина Шуто Оризари во областа на 

заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2018 
година 

 

1. Се прогласува Оддлука за усвојување на програмата за активностите на 
Општина Шуто Оризари во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната 
заштита и управување со кризи во 2018 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а 

ќе се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто 

Оризари. 
                                                                          

 
 
Br./ No 09-1261/59 

22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на оперативен план за зимско одржување на локални улици, 
тротоари и други јавни површини кои се во надлежност на Општина Шуто 

Оризари за 2018 година 
 

1. Се прогласува Оддлука за усвојување на оперативен план за зимско 
одржување на локални улици, тротоари и други јавни површини кои се 
во надлежност на Општина Шуто Оризари за 2018 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а 

ќе се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто 

Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/60 
22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на финансискиот план за распределба на средства на 

О.У.,,Браќа Рамиз Хамид,, Скопје за 2018 година 
 
 

1. Се прогласува Оддлука за усвојување на финансискиот план за 
распределба на средства на О.У.,,Браќа Рамиз Хамид,, Скопје за 2017 
година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а 

ќе се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто 

Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/61 
22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на финансискиот план за распределба на средства на О.У.,,26-

ти ЈУЛИ,, Скопје за 2018 година. 
 

1. Се прогласува Оддлука за усвојување на финансискиот план за 
распределба на средства на О.У.,,26-ти ЈУЛИ,, Скопје за 2018 година. 
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а 

ќе се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто 

Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/62 
22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на финансискиот план за распределба на средства на ЈОУДГ.,,8 

ми АПРИЛ,, Скопје за 2017 година 
 

1. Се прогласува Оддлука за усвојување на финансискиот план за 
распределба на средства на ЈОУДГ.,,8 ми АПРИЛ,, Скопје за 2018 година  
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а 

ќе се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто 

Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/63 
22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на Буџетот на Општина Шуто Оризари за 2018 година 

 
1. Се прогласува Оддлука за усвојување на Буџетот на Општина Шуто 

Оризари за 2018 година. 
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а 

ќе се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто 

Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/64 

22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Шуто 

Оризари за 2018 година 
 
 

1. Се прогласува Оддлука за усвојување на Одлука за извршување на 
Буџетот на Општина Шуто Оризари за 2018 година  
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а 

ќе се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто 

Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/65 
22.12.2017 god./bers 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

SKOPJE – SKOPJE 

 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за утврдување на вредноста на бодот за платите на административните 

службеници за 2018 година 
 

1. Се прогласува Оддлука за утврдување на вредноста на бодот за платите 
на административните службеници за 2018 година   
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а 

ќе се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто 

Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/66 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за доделување на еднократна помош на О.О.У.Браќа Рамиз Хамид,, Скопје  

 
1. Се прогласува Оддлука за доделување на еднократна помош на 

О.О.У.Браќа Рамиз Хамид,, Скопје   
 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а 

ќе се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто 

Оризари. 
                                                                          

 

 
Br./ No 09-1261/67 

22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа, (,,Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 45 точка 2 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 25.12.2017 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.3/2017 година 

РЕШЕНИЕ  
за престанок на мандатот на член на Советот  

 
1. Се прогласува Решението за престанок на мандатот на член на Советот  

 
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а 

ќе се објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто 

Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-1261/68 
22.12.2017 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

 

                                                                                 Градоначалник на  

                                                                                  општина Шуто Оризари 

                                                                                        с.р.Курто Дудуш 
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	 Месна канцаларија на Меѓуопштинскиот центар за социјална заштита при Министерство за труд и социјална политика.
	8.Образложение  Со изготвување на оваа Годишна програма за работа на Одделението за комунална инспекција, се предвидува преземање на мерки за спроведување на законските и подзаконските акти од областа на комуналните дејности и подобрување на условите ...
	- фотоапарат, мотор (има еден и потребен се уште два, а може алтернатива едно службено лесно возило), летни и зимски униформи и  обувки, присуство на полиција (асистенција) во одредени случаи кога е тоа потребно, како и соработка со комуналните ...
	3.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
	При утврдување на содржината на Годишната програма за работа на  Инспекцијата за животна средина за 2018 година, се земаaт во предвид над  лежностите на Инспекцијата за животна средина утврдени со законските иподзаконските акти:
	- Закон за инспекциски надзор (Сл.весник на РМ бр.50/10, 162/10, 157/11 и 147/13, 41/14,33/15,193/15)          - Закона за општа и управна постапка (Сл.весник на РМ бр.38/08,110/08 и 51/11)          - Закон за локална самоуправа ( Сл. весник ...
	- Закон за животна средина (Сл.весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09,48/10, 51/11, 123/12,93/13,187/13, 42/14,44/15,129/15)          - Закон за заштита од бучавата во животната средина (79/07, 124/10,47/11, ,163/13)          - За...
	-Закон за амбиентален воздух (Сл. весник бр.67/2004,92/2007,35/2010,47/20 11, 59/2012, 100/2012)
	-Закон со управување со електричен и електронски отпад (Сл. весник бр.6/12),
	-Закон за управување со отпад од стари акумулатори и батерии (Сл. весник на РМ  бр.140/10, 47/11, 148/11, 39/12, 163/13,146/15),
	- Закон за води (Сл.весник бр.4/1998, 19/2000, 42/05 и 48/06,87/08,06/09, ,161/09,83/10,51/11,44/12,163/13),            - Закон за заштита на природата (Сл.весник бр.67/04, 14/06, 84//07, 35/10, 47/11,148/11,59/12,13/13,163/13,41/14,146/15...

	Во Програмата, задачите и активностите што ќе ги извршува овластениот  инспектор  за животна  средина во текот на 2018 година, се систематизира по области и тоа: инспекциски надзор, аналитичка-информативна дејност, соработка со другите сектор...
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