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4. Одлука за усвојување на Извештајот за работата на Секторот 
за правни работи администрати работи и локален економски 
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прво полугодие 

 

10. Одлука за доделување на финансиски средства на Боксерскиот клуб 
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година на Буџетот на општина Шуто Оризари.  
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Бр. / No. 08-287/11  
28.02.2018 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 5(пета) седница, одржана на 27.02.2018 год, донесе: 

О Д Л У К А 

за усвојување на Извештајот за 4(четврт) квартал за период 01.01.2017 година до 

31.12.2017 година на Буџетот на Општина Шуто Оризари 

 

Член 1 

Се усвојува Извештајот за 4 (четврт) квартал за период 01.01.2017 година до 31.12.2017 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 
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Бр. NO, Num 08-287/12 
28.02.2018 год/ bers/ vita 
СKOPJE/ SKOPJE/ SHKUP 

   
Vrz  osnova na ~len 22 став 1 точка 8, член 36, став 1 точка 9 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,,), Советот  на 
општина Шуто Оризари на 5 (петата) седница, одржана на 27.02.2018 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

  за усвојување на Извештај за работата на ООУ ,,26 ти ЈУЛИ,, во првото 

полугодие во учебната 2017/2018 година 
 

член 1 
 Се усвојува Одлука за усвојување на Извештај за работата на ООУ 

,,26 ти ЈУЛИ,, во првото полугодие во учебната 2017/2018 година.  
 

член 2 

 Составен дел на Оваа Одлука за усвојување на Извештај за 

работата на ООУ ,,26 ти ЈУЛИ,, во првото полугодие во учебната 

2017/2018 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, Num 08-287/13 
28.02.2018 год/ bers/ vita 
СKOPJE/ SKOPJE/ SHKUP 

   
Vrz  osnova na ~len 22 став 1 точка 8, член 36, став 1 точка 9 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,,), Советот  на 
општина Шуто Оризари на 5 (петата) седница, одржана на 27.02.2018 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

  за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ ,,Браќа 

Рамиз Хамид,, во првото полугодие во учебната 2017/2018 

година 
 

член 1 
 Се усвојува Полугодишен извештај за работата на ООУ ,,Браќа 

Рамиз Хамид,, во првото полугодие во учебната 2017/2018 година .  
 

член 2 

 Составен дел на Оваа Одлука е Полугодишен извештај за работата 

на ООУ ,,Браќа Рамиз Хамид,, во првото полугодие во учебната 

2017/2018 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. / 08-287/ 14 
28.02.2018 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 5 (петата) седница, одржана на 27.02.2018 год, донесе: 

О Д Л У К А 

за усвојување на Извештајот за работа на Секторот за правни работи, административни 

работи и локален економски развој за период 01.01.2017 година до 31.12.2017 година во  

општина Шуто Оризари 

 

Член 1 

Се усвојува Извештајот за работа на Секторот за правни, административни работи, јавни дејности и 

финансии за периодот 01.01.2017 година до 31.12.2017 година. 

 

Член2 

Составен дел на оваа Одлука представува и извештајот.  

 

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 
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                                                                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                                                                         с.р.Фатима Османовска  

 

 

 

 Врз основа на член 22, став 1, точка 5, 6, 7, 8, 9 и 13, член 50, став 1, точка 6  од Законот 

за Локална самоуправа (,,Сл. Весник 5/2002,,), и член 45, став 1, точка 12 од Статутот на 

Општина Шуто Оризари (,,Сл. Гласник 1/97,,), Општина Шуто Оризари донесе : 

 

Годишен извештај за работењето на Секторот за правни работи, административни 

работи и Локален економски развој за 2017 година. 

 

 Во периодот Јануари 2017 – Декември 2017, Секторот работеше на секојдневните работи 

поврзани со правна и административна дејност.  

 Се подготвуваа договори за работно ангажирани за одржување на комуналнана хигиена 

на територијата на општина Шуто Оризари и согласно  Законот за облигации истите беа работно 

ангажирани месечно, и беа исплаќани месечено од програмата Ј4, истовремено се изготвуваа и 

договори за месечно ангажираните лица за извршување на работни задачи согласно со 

потребите на Секторите за правни работи и урбанизам, согласно со Актот за систематизација 

истите беа распределувани по работни задачи и исплаќани од програмата Е0.   

 Во рамките на овој Сектор согласно со надлежностите во областа на образованието и 

детската заштита се следеше работата на двете основни училишта „Браќа Рамиз и Хамид и „26-

ти Јули“ и јавната установа за деца – градинка „8-ми Април“, во тие рамки се вршеше контрола 

на барањата за трансформација на работните односи, се проследуваа информации до 

ресорното Министерство и истовремено се вршеше надзор во однос на нивното постапување 

или извршување на буџетот.   

 Согласно со надлежностите се вршеше одобрување на материјални средства согласно 

со Правилникот за распределба на средствата, Но! исто така се проследуваа информации од 

други институции до основните училишта и градинката, а во насока на унапредување на 

образовниот процес како и детската заштита.  

 Во однос на непреченото одвивање на Седниците на Советот се подготвуваа Седниците 

во смисла на подговотвка на предлог одлуки, заклучоци и други акти од надлежност на Советот, 

се свикуваа Комисиите како постојани работни тела на Советот од страна на вработените на овој 

Сектор, со активно учество се помагаше седниците на Советот да се одвиваат непречено.  

 Бидејќи крајот на месец Октомври завршија и редовните Локални избори за избор на 

Градоначалник и членови на Советот на Општина Шуто Оризари се подготви, организира и 

конститутивната седница на новиот Совет на Општина Шуто Оризари.  

 По правосилноста на уверението на ново избраниот Градоначалник не се изврши 

официјално примопредавање од страна на претходниот градоначалник и по стапувањето на 
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функцијата на новиот градоначалник се формира пописна комисија која започна да врши попис 

со цел да се констатира фактичката состојба.  

 Во рамките на овој Сектор се постапуваше согласно со Законот за слободен пристап до 

информации од јавен карактер, и така се примаа барање и по истите се достави одговор до 

барателите. Согласно со одредбите од овој Закон се достави и извештај до Комисијата за 

слободен пристап до информации од јавен карактер. 

 Во текот на 2017 година по однос на барањата не беше поднесена ниту една жалба до 

второстепената комисија. првото шестомесечие можеме да констатираме дека не постои ниту 

една жалба до второстепениот орган што може да се заклучи дека Секторот во овој дел успешно 

си ја завршува работата. 

 Согласно со Законот за администативни службеници, во првото и второто шестомесечие 

вработените во овој Сектор беа оценети со задоволителна оценка за што до ресорното 

Министерство се достави и извештај, истовремено до ресорното министерство се достави и 

извештај дека во првото и второто шестомесечие не е покрената дисциплинска постапка против 

ниту еден вработен што води кон заклучок дека вработените во овој Сектор успешно и совесно 

ги имаат извршувано своите работни задачи. 

 Во рамките на овој Сектор се постапуваше и согласно со Законот за јавни набавки во 

смисла на подготовка на одлуки за отпочнување на постапки, следење на постапките, следење 

на електронските аукции и на крај изготвување договори со економските оператори. Во текот на 

2017 година не беше спроведена ниту една постапка за јавни набавки. 

 Во рамките на Одделението за финансии, иако согласно со Актот за систематизација 

треба да делува како посебно одделение, но поради непополнетост на работни места истото 

своите работи задачи ги исполнува во рамките на Секторот за правни и администативни работи.  

 Во ова одделение редновно и навремено се изготвуваа квартални извештаи, истите се 

спроведуваа и до Министерството за финансии и Советот на општина Шуто Оризари за нивно 

запознавање. Исто така редовно и навремено се следеше материјалното и финансиското 

работење на двете основни училишта и детската градинката заради нивното непречено 

работење, редовно и навремено се доставуваа плановите за одобрување до Министерстовто за 

финасии. 

 Редовно се следеше приходот и може да се констатира дека приливот на средства по 

однос на наплата на Данок на имот не оди според планираната динамика, односно првото 

шестомесечие планираните приходи по овој основ можеме да ги преквалификуваме како 

незадоволителни (напоменуваме дека решенијата за определување на Данокот на имот и 

нивната дистрибуција и наплата е во надлежност на Градот Скопје, а од вкупната наплата 

приходот се дели 50% на Градот Скопје и 50% на општина Шуто Оризари).  

 Во однос на приходите по основ на Данок на промет на недвижност исто така не се 

реализирани според планираната динамика, односно овој вид на приход е занемарлив со 

напомена дека 50% оди на сметка на Градот Скопје и 50% на сметка на општина Шуто Оризари, 

истото се однесува и на Данокот за наследство и подарок како и каматата за ненавременото 

плаќање на Данок. Други приходи по други основи не се евидентирани додека пак  од 

комуналната такса за јавно осветлување добар дел се трошеше за плакање на обврските за 

потрошена електрична енергија за јавно осветлување и потрошена електрична енергија на 

Општинската зграда. Во таа смисла може да констатираме дека општината Шуто Оризари нема 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.6/2017 година 

 
 

долг кон АД ЕВН Македонија, по ниту било кој основ што значи навремено се сервисираат 

обврските. 

 Во однос на приходите од издадени Решенија за утврдување на правен статус на 

бесправно изградени објекти – легализација,  не се значителни и барателите во своите барања 

не бараат утврдување на правен статус на објекти со голема квадратура, а ако се има во 

предвид дека едно евро за квадрат е надоместокот кој го уплаќаат и квадратуратата која е 

предмет на овие барања можеме да кажеме дека просекот иизнесува околку 5.000,00 МКД.  

 Во однос на приходите на издадени Одобренија за градење е исто така незначителен со 

напомена дека од вкупниот број на овие приходи одат 60% на Град Скопје и 40% општина Шуто 

Оризари. Како причина за ваквата состојба може да се наведе и малата површина која ја зафаќа 

општина Шуто Оризари како и немањето на посебни индустриски зони кој би можеле да го 

потикнат локалниот економски развој и со тоа да се зголеми приходот во општинскиот буџет за 

да има и бенефит за останатите граѓани.  

 Во однос на приходите на Персонален данок и ДДВ, согласно со методологијата на 

Министерството за финансии, на сметка на Општината пристигнува мал приход посебно 

напоменуваме дека како индикатор и како доказ е фактот што бројот на вработените не е 

намален што значи со зголемување на вработените, а граѓани на општина Шуто Оризари и со 

активното работење на мали и среди субјекти би можело да се очекува зголемување на 

приходот по овој основ. 

 Во однос на расходите во првото шестомесечие можеме да констатираме дека редовно и 

навремено се сервисираа сметките за електрична енергија и водоснабдување како и други 

комунални претпријатија. Општина Шуто Оризари нема долгови кон јавни и приватни 

претпријатија.  

 Во овој период дел од вработените посетуваа обуки, меѓутоа не сите бидејки добар дел 

од               обуките кои требаа да се посетуваат требаа да се плаќат. 

 Во овој период во Општината и понатаму продолжи да работи Ромскиот информативен 

центар, и во рамките на неговите надлежности се примаа и одговараа барање на граѓаните на 

Општината. 

 Во овој период како резултат на барање на поголема група на граѓани се поднесе 

барање за отворање на експозитури на некој од деловните банки меѓутоа за нив познати 

причини позитивен одговор немаме добиено уште. 

                                                                                  
      Изготвил: 

 с.р.Данчо Арсов 

                                                                                                                       Одобрил 
                                                                                                               Градоначалник на 
                                                                                                          Општина Шуто Оризари 
                                                                                                                  с.р. Дудуш Курто 
 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.6/2017 година 

 
 

 

 

 

  

 

 

Бр. NO.Num 08-287/15 
28.02.2018 год/ bers/ vita 
СKOPJE/ SKOPJE/ SHKUP 

  

 Врз основа на член 22, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на Р.М. бр.5/2002,,), член 36 став 1 точка 15 од Статусот на Општина Шуто 
Оризари (,, Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.1/97,,), Советот на Општина Шуто 
Оризари на својата 5-та Седница одржана на ден 27.02.2018 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Локалени  Акциони Планови за Здраство, Образование, Домување, 

Вработување, Жената Ромка и Култура за период 2018 – 2020 година во  
Општина Шуто Оризари 

 
член 1 

              Се усвојуваат на Локалените  Акциони Планови за Здраство, Образование, 
Домување, Вработување, Жената Ромка и Култура за период 2018 – 2020 година во 
Општина Шуто Оризари. 
 

член 2 

 Составен дел на Оваа Одлука претставуваат Локалените  Акциони Планови за 
Здраство, Образование, Домување, Вработување, Жената Ромка и Култура за период 
2018 – 2020 година во Општина Шуто Оризари. 
 
 

член 3 
 Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Шуто Оризари. 
 

 

                                                                                                        Претседател на  
                                                                                                  Советот на Општина Шуто Оризари 
                                                                                                            с.р.Фатима Османовска 
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Бр. NO.Num 08-287/34 
01.03.2018 год/ bers/ vita 
СKOPJE/ SKOPJE/ SHKUP 

  

 Врз основа на член 22, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на Р.М. бр.5/2002,,), член 36 став 1 точка 15 од Статусот на Општина Шуто 
Оризари (,, Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.1/97,,), Советот на Општина Шуто 
Оризари на својата 5-та Седница одржана на ден 27.02.2018 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за отпочнување на постапка за формирање на Совет за превенција во  

Општина Шуто Оризари 
 

член 1 
              Се отпочнува постапка за формирање на Совет за превенција во Општина Шуто 
Оризари. 
 

член 2 
 Се задолжува Градоначалникот да отпочне постапка за формирање на Совет за 
превенција во Општина Шуто Оризари. 
 

член 3 
 Со посебна Оддлука на Советот на општина Шуто Оризари, ќе се определат лицата кои 
ќе го сочинуваат Советот за превенција. 
 

член 4 
 Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Шуто Оризари. 
 

 

 Претседател на  

                                                                                                  Советот на Општина Шуто Оризари 

                                                                                                                с.р.Фатима Османовска 
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Бр. NO.Num 08-287/16 
28.02.2018 год/ bers/ vita 
СKOPJE/ SKOPJE/ SHKUP 

  

 Врз основа на член 22, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на Р.М. бр.5/2002,,), член 36 став 1 точка 15 од Статусот на Општина Шуто 
Оризари (,, Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.1/97,,), Советот на Општина Шуто 
Оризари на својата 5-та Седница одржана на ден 27.02.2018 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за отпочнување на постапка за формирање на Младински Совет во  

Општина Шуто Оризари 
 

член 1 
              Се отпочнува постапка за формирање на Младински совет во Општина Шуто Оризари. 
 

член 2 
 Се задолжува Градоначалникот да отпочне постапка за формирање на Младински 
Совет во Општина Шуто Оризари. 
 

член 3 
 Со посебна Оддлука на Советот на општина Шуто Оризари, ќе се определат лицата кои 
ќе го сочинуваат Советот на младите. 
 

член 4 
 Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Шуто Оризари. 
 

 

 Претседател на  

                                                                                                  Советот на Општина Шуто Оризари 

                                                                                                               с.р.Фатима Османовска 
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Бр. NO, Num 08-287/17 
28.02.2018 год/ bers/ vita 
СKOPJE/ SKOPJE/ SHKUP 

   
Vrz  osnova na ~len 22 став 1 точка 7, член 36, став 1 точка 9 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,,), Советот  на 
општина Шуто Оризари на 5 (петата) седница, одржана на 27.02.2018 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

  за усвојување на Полугодишен извештај за работата на Јавна Опшинска 
Установа – Детска Градинка ,,8-ми АПРИЛ,, Шуто Оризари - Скопје 

 
член 1 

 Се усвојува  за усвојување на Полугодишен извештај за работата на 

Јавна Опшинска Установа – Детска Градинка ,,8-ми АПРИЛ,, Шуто Оризари – Скопје. 
 

член 2 

 Составен дел на Оваа Одлука е  Полугодишен извештај за работата 

на Јавна Опшинска Установа – Детска Градинка ,,8-ми АПРИЛ,, Шуто Оризари – Скопје. 
  

 

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. 08-287/18                                                                                           

28.02.2018 god./bers/viti 
SKOPJE – SKOPJE- SHKUP   
 
                                                 
            Vrz osnova na ~len 22 став 1 точка 6 и член 36 od Zakonot за 

локална самоуправа  (,,Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.05/02,,), 

член 1 од Одлуката за усвојување на начинот и постапката за доделување на средства на 

здруженија на граѓани за вршење на одредени работи од областа на спортот и културата на 

територијата на Општина Шуто Оризари бр.08-60/17 од 29.01.2018 година (,,Службен гласник 

на Општина Шуто Оризари бр.4/2018,,), Sovetot na op{tina [uto Orizari ,na 5 

(петата) sednicata на Советот на Општина Шуто Оризари odr`ana na 27.02.2018 година 

donese:  

O D L U K A 

за доделување на финансиски средства на Боксерскиот клуб ,,ТЕРНИПЕ,, Скопје за развој на 

спортот и рекреативните активности во Општина Шуто Оризари - Скопје 

чlen 1 

           Општина Шуто Оризари доделува финансиски редства во износ од 19.000,00 

денари на Боксерскиот Клуб ,,ТЕРНИПЕ,, Скопје, со ЕМБС 5740274 и жиро сметка 

270000000164496. 

чlen 2 

           За реализација на оваа одлука, се овластува Градоначалникот на Општина Шуто 

Оризари да постапи согласно членот 3 од од Одлуката за усвојување на начинот и постапката 

за доделување на средства на здруженија на граѓани за вршење на одредени работи од 

областа на спортот и културата на територијата на Општина Шуто Оризари бр.08-60/17 од 

29.01.2018 година, како и да изготви Решение со кое ќе се исплатат средствата од програма АО 

Совет на Општина подпрограма А00, подставка 463120 – трансфери до спортски клубови. 

член 3 

            Се задолжува Боксерскиот клуб да достави извештај за потрочените финансиски 

средства. 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.6/2017 година 

 
 

член 4 

             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 

  

 

Бр./ No 09- 287/29 
28.02.2018 год./bers 
СКОПЈЕ – SKOPJE 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник 
на РМ бр. 5/2002“), и член 45 став 1 точка 12 од Статутот на општина Шуто Оризари („Сл.Гласник на 

општина Шуто Оризари бр. 1/97“), а во врска со ,,), член 1 од Одлуката за усвојување на начинот и 

постапката за доделување на средства на здруженија на граѓани за вршење на одредени 
работи од областа на спортот и културата на територијата на Општина Шуто Оризари бр.08-
60/17 од 29.01.2018 година (,,Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.4/2018,,), член 2 
од Одлуката за доделување на финансиски средства на Боксерскиот клуб ,,ТЕРНИПЕ,, Скопје за 
развој на спортот и рекреативните активности во Општина Шуто Оризари, Градоначалникот на 

општина Шуто Оризари на ден 28.02.2018 година донесе:  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за определување на еднократна парична помош 

 

 1.Се доделување на финансиски средства на Боксерскиот клуб ,,ТЕРНИПЕ,, Скопје за 
развој на спортот и рекреативните активности во Општина Шуто Оризари- Скопје. 

 
 2.Висината на финансиските средства изнесува 19.000,00 денари, а средствата да се исплатат 
на сметка на подносителот на Барањето. 
 

3.Оваа Решение влегува на сила со денот на донесувањето. 

О б р а з л о ж е н и е 

 На ден 20.02.2018 година во општина Шуто Оризари се поднесе барање за доделување на 

еднократна парична помош од страна на Боксерскиот клуб ,,ТЕРНИПЕ,, Скопје. 
Подносителот на Барањето во прилог достави документација со образложение заа кои цели се 

потребни средствата да бидат потрошени. 

Градоначалникот на Општината постапувајќи  согласно со член 1 од Одлуката бр.08-287/18 од 

28.02.2018 година како и врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од Законот за локална 

самоуправа („Сл. Весник на РМ бр. 5/2002“), и член 45 став 1 точка 12 од Статутот на општина Шуто 

Оризари („Сл.Гласник на општина Шуто Оризари бр. 1/97“), а во врска со член 3 од Правилникот за 
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начинот и постапката за доделување на средствата на здруженијата на граѓани за вршење на одредени 

работи од областа на спортот и културата на територијата на Општина Шуто Оризари бр.08-60/1 од 

29.01.2018 година (,,Службен весник на Општина Шуто Оризари бр.4/2018 година,,), Градоначалникот на 

Општина Шуто Оризари одлучи како во диспозитивот на оваа решение. 

ПРАВНА ПОУКА: 
Незадоволната страна има право на жалба преку овој орган до Министерство за локална самоуправа 

во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 

 
                                                                                              Градоначалник на  
                                                                                        Општина Шуто Оризари 
                                                                                              с.р.Дудуш Курто 

 

Br./No./Num. 08-287/19                                                                                           
28.02.2018 god./bers/viti 

SKOPJE – SKOPJE- SHKUP   
         

            Vrz osnova na ~len 22 став 1 точка 9 и член 36 od Zakonot за 

локална самоуправа  (,,Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.05/02,,), 

член 1 од Одлуката за усвојување на пра Правилникот за начинот на остварување на 

еднократна парична помош и потребната документација за остварување на оваа право бр.08-

60/15 од 29.01.2018 година (,,Службен Гласнк на Општина Шуто Оризари бр.4/2018,,),  

Sovetot na op{tina [uto Orizari ,na 5 (петата) sednicata на Советот на 

Општина Шуто Оризари odr`ana na 27.02.2018 година donese:  

O D L U K A 

за доделување на еднократна финансиска помош  

чlen 1 

           Општина Шуто Оризари доделува еднократна финансиска помош во износ од 

10.000,00 денари на Миле Петревски од Скопје, со ЕМБГ 0807971450100 и место на живеење 

во с.Горно Оризари , ул,,3,, бр.30 - Скопје и трансакциска сметка број 200002693387546. 

чlen 2 

           За реализација на оваа одлука, се овластува Градоначалникот на Општина Шуто 

Оризари да изготви Решение согласно со член 8 од Правилникот за начинот на остварување на 

еднократна парична помош и потребната документација за остварување на оваа право усвоен 

согласно со Одлуката на Советот бр. 08-60/15 од 29.01.2018 година. 

           Средствата да се исплатат од програма ДО Градоначалник на Општина подпрограма Д00, 

подставка 471160 – еднократна парична помош. 

член 3 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.6/2017 година 

 
 

             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 
 

 

 

 
 
Бр./ No 09- 287/35 
01.03.2018 год./bers 
СКОПЈЕ – SKOPJE 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник 
на РМ бр. 5/2002“), и член 45 став 1 точка 12 од Статутот на општина Шуто Оризари („Сл.Гласник на 
општина Шуто Оризари бр. 1/97“), а во врска со член 8 од Правилникот за начинот на остварување на 
еднократна парична помош и потребната документација за остварување на ова право бр.08-60/15 од 
29.01.2018 година, точка 2 од Критериумите за еднократна парична помош од Буџетот на Oпштина Шуто 
Оризари бр. 08-60/15 од 29.01.2018 („Сл.Гласник на општина Шуто Оризари бр.4/2018“), Градоначалникот 
на општина Шуто Оризари на ден 01.03.2018 година донесе:  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за определување на еднократна парична помош 

 
 1.Се определува еднократна парична помош – лицето МИЛЕ ПЕТРЕВСКИ со ЕМБГ 

0807971450100, с.Горно Оризари ул,,3,, бр.30, Скопје. 
 2.Висината на еднократната парична помош изнесува 10.000,00 денари, а средствата да се 
исплатат на сметка на подносителот на Барањето на трансакциска сметка бр.200002693387546 
Стопанска Банка А.Д.Скопје. 

3.Оваа Решение влегува на сила со денот на донесувањето. 

О б р а з л о ж е н и е 

 На ден 21.02.2018 година во општина Шуто Оризари се поднесе барање за доделување на 

еднократна парична помош од страна на лицето МИЛЕ ПЕТРЕВСКИ со ЕМБГ 0807971450100, с.Горно 

Оризари ул,,3,, бр.30, Скопје. 
Подносителот на Барањето во прилог достави медицинска документација како и трошоци 

направени за лекување на двете деца за кои постои медицинска документација дека истите имаат пречки 

во физичкиот и психички развој односно дека се деца со посебни потреби. Имајќи во предвид дека 

подносителот на Барањето припаѓа во категоријата на социјално ранливи семејства, Советот на Општина 

Шуто Оризари постапувајќи по барањето донесе Одлука со број 08-287/19 од 28.02.2018 година со која на 

подносителот му определи износ како во член 1 од Одлуката. 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.6/2017 година 

 
 

Градоначалникот на Општината постапувајќи  согласно со член 2 од Одлуката како и врз основа 

на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ бр. 5/2002“), и 

член 45 став 1 точка 12 од Статутот на општина Шуто Оризари („Сл.Гласник на општина Шуто Оризари 

бр. 1/97“), а во врска со член 8 од Правилникот за начинот на остварување на еднократна парична помош 

и потребната документација за остварување на ова право бр.08-60/15 од 29.01.2018 година, точка 2 од 

Критериумите за еднократна парична помош од Буџетот на Oпштина Шуто Оризари бр. 08-60/15 од 

29.01.2018 („Сл.Гласник на општина Шуто Оризари бр.4/2018“), одлучи како во диспозитивот на оваа 

решение. 

ПРАВНА ПОУКА: 
Незадоволната страна има право на жалба преку овој орган до Министерство за локална самоуправа 

во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 

 
                                                                                              Градоначалник на  
                                                                                        Општина Шуто Оризари 
                                                                                                 Дудуш Курто 
                                                                                          

 

 

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 28.02.2018 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на Извештајот за 4 (четврт) квартал за период 01.01.2017 

година до 31.12.2017 година на Буџетот на општина Шуто Оризари 
 

24. Се прогласува Одлука за усвојување на Извештајот за 4 (четврт) квартал 

за период 01.01.2017 година до 31.12.2017 година на Буџетот на 

општина Шуто Оризари.  

 
25. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-287/20 
28.02.2018 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.6/2017 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 28.02.2018 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на Извештај за работата на О.О.У. ,,26 ти 

ЈУЛИ,, во првото полугодие во учебната 2017/2018 година 

 
 

1. Се прогласува Одлука за усвојување на Извештај за работата на 

О.О.У. ,,26 ти ЈУЛИ,, во првото полугодие во учебната 

2017/2018 година.  

 
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-287/21 

28.02.2018 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.6/2017 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 28.02.2018 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ 

,,Браќа Рамиз Хамид,, во првото полугодие во учебната 

2017/2018 година 

 
3. Се прогласува Одлука за за усвојување на Полугодишен извештај за 

работата на ООУ ,,Браќа Рамиз Хамид,, во првото полугодие во 

учебната 2017/2018 година.  

 
4. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-287/22 
28.02.2018 god./bers 

SKOPJE – SKOPJE 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.6/2017 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 28.02.2018 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на Извештајот за работата на Секторот за правни 

работи администрати работи и локален економски развој за 

периодот 01.01.2017 година до 31.12.2017 година во Општина 

Шуто Оризари 

 
1. Се прогласува Одлука за усвојување на Извештајот за работата на 

Секторот за правни работи администрати работи и локален 

економски развој за периодот 01.01.2017 година до 31.12.2017 

година во Општина Шуто Оризари. 
 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.6/2017 година 

 
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-287/23 
28.02.2018 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 28.02.2018 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на Локалните Акциони Планови за Здраство, 

Образование, Домување, Вработување, Жената Ромка и Култура за 

периодот  
2018 - 2020 година 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.6/2017 година 

 
 

1. Се прогласува Одлука за усвојување на Локалните Акциони Планови 

за Здраство, Образование, Домување, Вработување, Жената 

Ромка и Култура за периодот 2018 - 2020 година. 
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-287/24 
28.02.2018 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 28.02.2018 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.6/2017 година 

 
 

О Д Л У К А 
за Отпочнување на постапка за формирање на Совет за превенција 

на територијата на Општина Шуто Оризари 

 
1. Се прогласува Одлука за Отпочнување на постапка за формирање на 

Совет за превенција на територијата 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 09-287/25 
28.02.2018 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 28.02.2018 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.6/2017 година 

 
 

за формирање на Младински Совет на територијата на  
Општина Шуто Оризари 

 
1. Се прогласува Одлука за формирање на Младински Совет на 

територијата 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 09-287/26 
28.02.2018 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 28.02.2018 година донесе: 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.6/2017 година 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за проширување на средствата на Буџетот на Општина Шуто Оризари  

за  2018 година 

 
1. Се прогласува Одлука за проширување на средства 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 09-287/27 
28.02.2018 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 28.02.2018 година донесе: 

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.6/2017 година 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за усвојување на извештајот за работењето на ЈОУДГ 8-ми АПРИЛ за прво полугодие 

 
1. Се прогласува Одлука за усвојување на работењето на јоудг 8-ми АПРИЛ 

за прво полугодие. 
 

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-287/28 
28.02.2018 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 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.6/2017 година 

 
 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 28.02.2018 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за доделување на финансиски средства на Боксерскиот клуб ,,ТЕРНИПЕ,, Скопје за 

развој на спортот и рекреативните активности во Општина Шуто Оризари – Скопје 

 
1. Се прогласува Одлука за доделување на финансиски средства на Боксерскиот 

клуб ,,ТЕРНИПЕ,, Скопје за развој на спортот и рекреативните активности во 

Општина Шуто Оризари – Скопје 

 
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-287/29 
28.02.2018 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.6/2017 година 

 
 

од Статутот на општина Шуто Оризари (,,Службен гласник на општина 

Шуто Оризари бр. 01/97,,), Градоначалникот на општина Шуто 

Оризари на ден 28.02.2018 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување на 

О Д Л У К А 
за доделување на еднократна финансиска помош 

 
1. Се прогласува Одлука за доделување на еднократна финансиска помош. 

 
2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се 

објави во  ,,Службен гласник на општина Шуто Оризари. 
                                                                          

 
Br./ No 09-287/30 
28.02.2018 god./bers 
SKOPJE – SKOPJE 

 

 

                                                                                  Градоначалник на  

                                                                                       општина Шуто Оризари 

                                                                                с.р.Курто Дудуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Службен гласник на Општина Шуто Оризари бр.6/2017 година 

 
 

 Врз основа на член 84 од Законот за општа управна постапка (,,Службен весник на 

Р.Македонија бр. 145/2015), Градоначалникот на Општина Шуто Оризари Дудуш Курто ја 

изврши следнава: 

ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА ПИСМЕНОТО 

 

1. На учесникот Мехмед Зимбер со живеалиште во Скопје на ул,, Вашингтонска,, бр.80 се 
врши јавна достава на следниве акти: 
- Решенние за престанок на работен однос бр.09-218/1 од 06.02..2018 година.  

2. Се повикува учесникот во рок од 8 дена сметано од последното објавување во 
дневниот весник ,,Нова Македонија,, да се јави во службените простории во Општина 
Шуто Оризари со цел да ги подигне актите цитирани во точка 1. 

3. Се предупредува учесникот дека ваквиот начин на достава се смета за уредна достава 
и дека штетните последици кои можат да настанат поради правосилност и извршност 
ги сноси самиот учесник. 

4. Во случај на непостапувањето по точка 2 од Јавната објава се смета дека е извршено 
уредна достава на актите наведени во точка 1 од оваа Јаван објава. 

 

 

 Градоначалник на  

   Општина Шуто Оризари 

            Дудуш Курто 

 


