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Бр.Nr.09-2375/1
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Buxhetit të Komunës së

Gostivarit për vitin 2022

Shpallet  Buxheti  i  Komunës  së  Gostivarit
për vitin 2022 nr.08-2308/1 që  Këshilli  i
Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në  seancën  e
mbajtur më datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Буџет на Општина

Гостивар за 2022 година

Се  прогласува Буџет  на  Општина
Гостивар за 2022 година бр.08-2308/1  што
Советот на Општина Гостивар ja донесе на
седницата одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Бр.Nr.09-2375/2
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Vendimit për egzekutimin e
Buxhetit të Komunës së Gostivarit për vitin

2022

Shpallet  Vendimi për egzekutimin e Buxhetit
të Komunës së Gostivarit për vitin 2022 nr.08-
2309/1 që Këshilli i Komunës së Gostivarit e
solli  në  seancën  e  mbajtur  më  datë
24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Одлука за извршување
на буџетот на Општина Гостивар за 2022

година

Се  прогласува Одлука за  извршување  на
буџетот  на  Општина  Гостивар  за  2022
година бр.08-2309/1  што  Советот  на
Општина Гостивар  ja донесе на седницата
одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2309/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 të Ligjit
për  Vetëqeverisje  lokale  ("Gz.  zyrtare  e  R.M
nr.5/2002), dhe nenit 23 paragrafi  8 të Ligjit për
financimin  e  njësive  të  Vetëqeverisjes  lokale
("Gz.  zyrtare  e  R.M."  nr.  61/2004,  96/2004,
67/07, 156/09, 47/11, 192/2015, 209/18, 244/19,
53/21,  77/21  dhe  150/21),  neni  31  i  Ligjit  për
buxhete  (Gazeta  zyrtare  e  Republikës  së
Maqedonisë  nr.64/05,  4/08,  103/08,  156/09.
95/10,  180/11,  171/12,192/15,167/16),neni
93,paragrafi  2  nga  Ligji  për  nënpunës
shtetëror(Gazeta  zyrtare  e  Republikës  së
Maqedonisë  nr.27/14,199/14,48/15,
154/15,5/16,80/16,127/16 ,142/16,2/17,16/17 dhe
11/18 dhe  “Gazeta  zyrtare  e  Republikës  së
Maqedonisë  sëVeriut  nr.275/19  ,  14/20  dhe
215/21)  Këshilli  i  Komunës  së  Gostivarit  në
seancën e 3 -të mbajtur më  24.12.2021 solli:

V E N D I M
për ekzekutimin e Buxhetit të Komunës së

Gostivarit për vitin 2022

Neni 1
Buxheti i Komunës së Gostivarit për vitin  2022
(në tekstin e mëtutjeshëm Buxheti), ekzekutohet
sipas dispozitave të këtij Vendimi.

Neni 2
Buxheti i Komunës përbëhet prej:

- Buxhetit themelor, 
- buxhetit të aktiviteteve të vetëfinancimit, 
- buxhetit të dotacioneve, 
- buxhetit të donacione dhe 
- buxhetit të kredive.

Врз  основа  на  член 36,  став 1,  точка 2  од
Законот  за  локална  самоуправа ("Службен
Весник на Р.М."бр.5/02),  и член 23  став  8  од
Законот  за  Финансирање  на  единиците  на
локалната  самоуправа ("Службен  Весник  на
Р.М."бр.  61/04,  96/04,  67/07,  156/09,
47/11,192/201  ,209/18  ,  244/19,  53/21,77/21  и
150/21),  член  31  од  Законот  за  Буџетите
(Службен  весник  на  Република  Македонија
број 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11,
171/12,  192/15,  167/16),  член  93,  став  2  од
Законот  за  административните  службеници
(„Службен  весник  на  Република  Македонија
број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16,
127/16, 142/16, 2/17, 16/17 и 11/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија број
275/19 , 14/20 и  215/21) Советот на Општина
Гостиварна  3- седница одржана на 24.12.2021
година донесе:

                                О Д Л У К А
за  извршување  на  буџетот  на  Општина
Гостивар за 2022 година

Член 1
Буџетот на Општина Гостивар за  2022 година
(во  понатамошниот  текст  Буџетот),  се
извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2
Буџетот на Општината,  се состои од:
-Основен буџет, 
-Буџет на самофинансирачки активности, 
-Буџет надотации, 
-Буџет на донации и 
-Буџет на заеми.
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Neni 3
Shfrytëzuesit  e  mjeteve  të  buxhetit  janë  të
obliguar  mjetet  e  vërtetuara  në  buxhet  t'i
shfrytëzojnë  me  destinim,  racionalisht  dhe
ekonomikisht.  Shpërndarja  e  bllok  dotacioneve
bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara, siç janë:
numri  i  nxënësve,  numri  i  të  punësuarve  nëpër
shkolla, etj. dhe sipas prioriteteve që përcaktohet
nga  komisionet e  themeluara  nga  Komuna  e
Gostivarit.

Neni 4
Shpenzimet e përcaktuara me buxhet janë shumat
maksimale mbi të cilat shfrytëzuesit buxhetor nuk
mund të ndërmarrin obligime.  
Që  të  ndërmerren  obligime  të  reja  Këshillit  të
Komunës doemos duhet t'i propozohet burim i ri i
mjeteve  ose  të  propozohet  zvogëlim  i
shpenzimeve tjera në shumë të përpjesëtueshme.

Neni 5
Kryetari i Komunës e ndjek realizimin e planit  të
të  hyrave  dhe  të  ardhurave  tjera  të  buxhetit
themelor të Komunës.

Derisa gjatë vitit Kryetari i komunës vlerëson se
janë  të  domosdoshme  ridedikime  më  të
rëndësishme  të  mjeteve  të  buxhetit  ose  se
realizimi  i  të  hyrave  dhe  të  ardhurave   tjera
dukshëm devijon nga plani, i propozon Këshillit
të komunës ndryshim dhe plotësim të buxhetit.

Këshilli i Komunës me propozim të Kryetarit të
komunës  i  sjell  ndryshimet  dhe  plotësimet  e
Buxhetit më së voni deri më 15 nëntor gjatë vitit
aktual.

Neni 6
Ridestinimin në suazat e buxheteve të lejuara të
shfrytëzuesve  buxhetor  e  miraton  Këshilli  i
Komunës.
Në suaza të të dalave të përcaktuara në buxhet të
shfrytëzuesit  buxhetor,  shfrytëzuesi  mund  të
kryejë  ridestinim  ndërmjet  pozicioneve  të  të

Член 3
Корисниците  на  средствата  на  Буџетот  се
должни утврдените средства во Буџетот да ги
користат наменски, рационално и економично.
Распределбата на блок дотациите се врши врз
основа на одредените критериуми кои се:број
на ученици, број на вработени по школи итн. и
по  приоритети  одредени  од  комисии
формирани од Општина Гостивар

Член 4
Расходите утврдени со буџетот се максимални
износи  над  кои  буџетските  корисници  не
можат да преземаат обврски. 
За да се преземат нови обврски до Советот на
Општина Гостивар, мора де се предложи нов
извор  на  средства  или  да  се  предложи
намалувале на другите расходи во сразмерен
износ.

Член 5
Градоначалникот  на  Општината  ја  следи
реализацијата  на  планот  на  приходите  и
другите  приливи  на  основниот  буџет  на
општината.  
Доколку  во  текот  на  годината
Градоначалникот  оцени  дека  се  неопходни
позначајни  прераспределби  на  одобрените
средства со буџетот или дека реализацијата на
приходите  и  другите  приливи  значително
отстапува  од  планот,му предлага  на  Советот
на општината изменување и дополнување на
буџетот.
Советот  на  Општината  на  предлог  на
Градоначалникот  ги  донесува  измените  и
дополнувањата  на  Буџетот  најдоцна  до  15
ноември во текот во тековната година,

Член 6
Пренамената  во  рамките  на  одобрените
буџети на буџетските корисници ја  одобрува
Советот на Општината,
Во рамките на расходите утврдени во буџетот
на буџетскиот корисник, корисникот може да
врши  прераспределба  меѓу  расходни  ставки,
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dalave, programeve dhe nënprogrameve me leje
paraprake nga Këshilli i Komunës. 
Mjetet  e  miratuara  me  Buxhetin  në  nivel  të
pozicionit  në  kuadër  të  nënporgramit  dhe
buxhetit, nuk mund të zvogëlohen më shumë se
20% me ridestinim në vitin akual fiskal.

Vërtetohet  se  mjetet  e  lejuara  për  rroga  dhe
kompensime  në  suaza  të  buxhetit  nuk mund  të
riten me ridedikimin e mjeteve më tepër se 10%.

Neni 7
Shfrytëzuesit buxhetor, në kushte kur në buxhet
të  aktiviteteve  vetëfinancuese;  buxhetin  e
donacioneve ose buxhetin e dotacioneve, të hyrat
e planifikuara dhe derdhjet  tjera nuk realizohen
respektivisht  realizohen  mbi  shumën  e
planifikuar, dorëzohen kërkesë për zvogëlim/rritje
të planit të hyrave dhe derdhjeve tjera dhe planit
të  mjeteve  të  lejuara  në  këto  buxhete,  të  cilat
Kryetari  i  Komunës  ia  dorëzon  Këshillit  të
Komunës për miratim.

Neni 8
Shfrytëzuesit e mjeteve pas miratimit të Buxhetit
përgatitin plan vjetor    financiar sipas kuartalit
për  shfrytëzim  të    mjeteve  të  miratuara.
Shfrytëzimi  i  mjeteve në  një  kuartal  të  caktuar
shfrytëzuesi  buxhetor  e  ekzekuton  në  bazë  të
planit financiar sipas muajve.

Neni 9
Pagimi i  rrogave të punëtorëve do të  kryhet në
kornizat  e  mjeteve  të  siguruara  në  buxhet,
respektivisht rrogat bruto vërtetohen për:

të zgjedhurve dhe të emëruarve rroga bruto do tu
paguhet në bazë të koeficientit të vërtetuar me igj,
i  destinuar  në  bazë të  pagës  mesatare  neto  të  
paguar për punëtor në Republikë respektivisht me
koeficient në vlerë prej 26,755 den ;

-vlera e pikës për nënpunësit shtetëror vërtetohet
me  vendim  të  vecant  e  sjellur  nga  këshilli  i

програми  и  потпрограми  по  претходно
одобрување од Советот на општината,
Одобрените  средства  со  Буџетот  на  ниво  на
ставка во рамките на потпрограма и буџет, не
можат да бидат намалени повеќе од  20% со
прераспределба  во  тековната  фискална
година,
Се утврдува дека одобрените средства за плата
и надоместоци во рамка на буџетот не може да
се зголемат со прераспределби повеќе од 10%,

Член 7
Буџетските  корисници,во  услови  кога  во
буџетот  на  самофинансирачки  активности,
буџетот на донации или буџетот на дотации,
планираните приходи и други приливи не се
реализираат  односно  се  реализираат  над
планираниот  износ  доставуваат  барање  за
намалување  /зголемување  на  планот  на
одобрените  средства  во  овие  буџети,  кои
Градоначалникот ги доставува до Советот на
општината за одобрување,

Член 8
Буџетските  корисници  по  усвојувањето  на
Буџетот  изготвуваат  годишен  финансиски
план по квартал за користење на одобрените
средства. Користењето на средствата во даден
квартал буџетскиот корисник го извршува врз
основа на финансискиот план по месеци.

Член 9
Исплата  на  платите  на  вработените  ќе  се
извршува  во  рамките  на  обезбедените
средства во буџетот, односно бруто платите се
утврдуваат за:
избраните и именуваните лица бруто платата
ќе  се  исплатува  согласно  утврдениот
коефициент по закон, применет на основа на
исплатената просечна месечна нето плата по
вработен  воРепубликата  за  претходната
година/  односно  по коефициент  во  износ  од
26.755 денари;
-  вредноста  на  бодот  на
административните/државните службеници се
утврдува  со  посебна  Одлука  донесена  од
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komunës  

-të punësuarve në NJTKZ si dhe të  punësuarve
me ligj për mardhënie pune do tu paguhet bruto
rroga  në  bazë  të  rregullores  për  rroga
kompenzime  të  rrogave  dhe  të  hyra  tjera  të
punsuarve në administratën komunale të komunës
dhe ndryshimet nga i njejti .

Neni 10
Pagat  bruto  të  të  punësuarve  në  institucionet
publike lokale për vitin 2022 do të pagauhen në
pajtim me koeficientët dhe vlerën e përcaktuar të
pikës së vërtetuar me marrëveshjet e nënshkruara
kolektive me ministritë e dikasterit. 

Neni 11
Pagesa  e  rrogave  dhe  kompensimeve  të
punonjësve  në  institucionet  publike  lokale,  të
cilat  financohen  me  bllok  dotacione  do  te
zbatohen sipas mënyrës në vijim:
Mjetet  do  të  planifikohen  në  llogarinë  me
dedikim  –  dotacione  (930)  ndërsa  do  të
realziohen  nëpërjet  llogarisë   dotacione  të
institucioneve loakle publike (903),937
Institucionet  publike  lokale  të  financuara  me
bllok dotacione nga buxheti komunal në afat prej
pesë ditësh para pagesës së rrogave të punojnësve
të komunës të parashtrojnë kërkesë për miratim të
mjeteve për rroga të cilës do t’ia bashkangjesin
formularët  (PDD-MP  dhe  MP-1)  kopje  prej
rekapitularit  për  rroga  të  llogaritura  neto  dhe
bruto, formular F-1 për numrin e punonjësve me
emër  dhe  mbiemër,  rrogë  bruto  dhe  neto  për
muajin për të cilin adresohet rroga.

Në rast se punësimet e reja në institucionet lokale
publike të cilat financohen nga buxheti komunal
janë  të  obliguara  të  parashtrojnë  njoftim  për
mjetet  e siguruara financiare dhe të depozitojnë
formular M-1.
Pagesa  e  rrogave  dhe  kompenzimeve  të  të
punësuarve  në  institucionet  lokale

Советот на Општината;
-  на  вработените  во  TППЕ  како  и  на
вработените по Закон за работни односи ќе им
се исплаќа бруто плата согласно Правилникот
за  плати,  надоместоци  на  плати  и  други
примања  на  вработените  во  општинската
администрација на Општина , и измените од
истиот.

Член 10
Бруто  платите  на  вработените  во  локалните
јавни  установи  за  2022 година  ќе  се
исплатуваат согласно утврдените коефициенти
и  утврдената  вредност  на  бодот  утврден  со
потпишаните  колективни  договори  со
ресорните министерства.

Член 11
Исплатата  на  платите  и  надоместоците  на
вработените во локалните јавни установи,кои
се  финансираат  со  блок  дотации  ќе  се
спроведува на следниов начин;
Средствата  ќе  се  планираат  на  наменската
сметка –дотации(930)а ќе се извршуваат преку
сметката  –  дотации  на  локалните  јавни
установи (903),937
Локалните  јавни  установи  финансирани  со
блок  дотациите  од  општинскиот  буџет  се
должни во рок од пет дена пред исплатата на
платите  на  вработените  на  општината  да
достават барање за одобрување на средства за
плати  кон  кое  ќе  ги  приложат  обрасците
(ПДД-МП и МП-1) копија од рекапитулација
за пресметани нето и бруто плати,образец Ф-1
за  бројот  на  вработените  по  име  и
презиме,бруто и нето плата за месецот за кој
се однесува платата
Во случај на нови вработувања во локалните
јавни  установи  кои  се  финансираат  од
општинскиот  буџет  се  должни  да  достават
известување  за  обезбедени  финансиски
средства и да приложат образец М-1.
Исплатата  на  платите  и  надоместоците  на
вработените  во  локалните  јавни  установи
(пренесени надлежности) кои се финансираат
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publike(kompetenca të bartura të cilat finansohen
nga  buxheti   komunal  (nëpërmjet  bllok
dotacioneve ) e kontrollon dhe lejon Ministria e
financave. 
Kryetari i komunës është i obliguar parallogaritë
e  ndara  të  institucioneve  lokale  publike  që  ti
dorëzojë deri    te Ministria përkatëse nga e cila
do të transferohen bllok dotacionet.
Ministritë përkatëse parallogaritë e dorëzuara për
pagesë  të  bruto  rrogave  dhe  kompenzimeve  i
dorëzojnë  deri  në  Ministrinë  e  financave  për
kontroll dhe evidencë.

Neni 12
  Kompenzimi mujor pë pjesmarje në seancë të
antarve të këshillit është 70% nga rroga mesatare
mujore në Republik e paguar për vitin paraprak.
Kryetarit të këshillit për udhëheqje dhe organizim
të punës në këshill  i  caktohet kompenzim rritje
për 30% nga kompenzimi i caktuar nga paragrafi
1 i këtij neni.

Kompenzimi mujor për pjesmarje në mbledhjet e
këshillit  paguhet  për  pjesmarje  në  të  gjitha
seancat në këshill në muajin rjedhës.

Kompenzimi  mujor  për  në  seancat  e  këshillit
zvoglohet  për  30%  nga  secila  jopjesmarje  nga
seancat e këshillit.
Kompenzim mujor  për  pjesmarje  në  seancën  e
këshillit nuk paguhet nëse anëtari i këshillit nuk
mer pjesë në asnjë seancë të këshillit në muajin
rjedhës .
Kompenzim mujor  për  pjesmarje  në  seancën  e
këshillit  nuk  paguhet  nëse  këshilli  në  muajin
vijues nuk mban seancë.

Neni 13
Punonjësit  e  administratës  komunale  kanë  të
drejtë për shpenzime të udhëtimit   në rastet kur
ata janë  udhëzuar në  rrugë  në  bazë  të
dokumenteve të rregullta dhe të besueshme.

Shuma e mëditjeve për  udhëtim zyrtar  në vend

од  општинскиот  Буџет  (по  пат  на  блок
дотации)  ја  контролира  и  одобрува
Министерство за финансии.
Градоначалникот  на  општината  е  должен
одделните  пресметки  на  локалните  јавни
установи  да  ги  достави  до  ресорното
Министерство од кое ќе се трансферира блок
дотацијата.
Ресорните  Министерства  доставените
пресметки  за  исплата  на  бруто  плати  и
надоместоци го доставуваат до Министерство
за финансии за контрола и евиденција.

Член 12
Месечниот  надоместок  за  присуство  на
седници  на  членовите  на  Советот  изнесува
70%  од  просечната  месечна  плата  во
Републиката исплатена за претходната година.
На претседателот на советот, за раководење и
организирање  на  работата  на  Советот  му се
определува  надоместок,  зголемен  за  30%  од
утврдениот надоместок од став 1 на овој член.
Месечниот  надоместок  за  присуство  на
седниците  на  советот  се  исплатува  за
присуство  на  сите  седници  на  советот  во
тековниот месец.
Месечниот  надоместок  за  присуство  на
седниците на советот се намалува за 30% за
секое отсуство од седница на совет.
Месечниот  надоместок  за  присуство  на
седниците на советот не се исплатува, доколку
членот  на  советот  не  присуствувал  на  ниту
една седница на советот во тековниот месец.
Месечниот  надоместок  за  присуство  на
седниците не се исплатува, доколку советот во
тековниот месец не одржал седница.

Член 13
Вработените во општинската администрација
имаат  право  на  патни  во  случаите  кога  се
упатени  на  пат  врз  основа  на  уредни  и
веродостојни документи.

Висината  на  дневниците  за  службено
патување во земјата се исплатуваат во висина
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paguhet në shumë prej 700 den dhe atë :

për secilin kalim nga 08-12 orë gjysëm mëditje
(350 den) dhe mëditje e plotë nga 12,01-24 orë
mëditje e plotë (700 denarë) 

Për  udhëtimet  zyrtare jashtë  vendit,  mëditje
paguhet në lartësinë e përcaktuar si për punonjësit
e pushtetit qendror.

Neni 14
Pagesa në emër të kompenzimit për pushim vjetor
do të realizohet nga programa:
EO-Administrata komunale -nënzëri 
 404150-Kompenzime  tjera  në  bazë  të
aktvendimit të sjellë nga Kryetari i komunës
Lartësia  e  kompenzimit  për  pushim  vjetor
vërtetohet në shumë prej 60% nga rroga mesatare
neto  në  Republikën  e  Maqedonisë  Veriore  e
shpallur deri  në ditën e pagesës .

Neni 15
Në  rastet  e  pushimit  mjekësor  më  të  gjatë  se
gjashtë muaj dhe në rast të pasojave më të rënda
nga fatkeqësitë elementare në kuptim të Ligjit për
mbrojtje  dhe  shpëtim,  dhe  rasteve  tjera,
punonjësit  i  paguhet  ndihmë në  lartësi  prej  një
page  të  fundit  mujore  mesatare  të  paguar  në
organin  ku  është  i  punësuar  nga  Programa DO
-Kryatari  i  komunës  -kontoja  dalëse  464990-
Transfere tjera.

Neni 16
Shfrytëzimi i mjeteve nga buxheti i Komunës për
kryerjen e funksioneve të shfrytëzuesve buxhetor
furnizohen  me  fatura  në  të  cilat  veçanërisht
shprehen të dalat nëpër pozicione veç e veç, duke
i  respektuar  dispozitat  nga  Ligji  për  furnizime
publike.
Furnizimi  i  mallrave  dhe  kryerja  e  shërbimeve
mund të kryhet edhe me vërtetim llogarie kur për
të dalat  nuk mund të jepet faturë dhe vetëm në
shuma të përkufizuara veç e veç në kundërvlerë

од 700 
денари 2 и тоа за секои поминати од 08 – 12
часа половина дневница (350 денари) и цела
дневница од 12,01 -24 часа цела дневница (700
денари).
За  службените  патувања  во  странство
дневница  се  исплатува  во  висина  утврдена
како  за  вработените  во  органите  на
централната власт.

Член 14
Исплата на име на надомест за годишен одмор
ќе се врши од програма 
Е0  –  Општинска  администрација  расходно
подконто  404150  –  Други  надоместоци  на
основа  на  донесено  решение  од
Градоначалникот.  Висината  на  надоместокот
за годишен одмор се утврдува во износ од 60%
од  просечната  месечна  нето  плата  во
Република  Северна  Македонија  објавена  до
денот на исплатата.

Член 15
Во  случај  на  боледување  подолго  од  шест
месеци и во случај на потешки последици од
елементарни непогоди во смисла на Законот за
заштита  и  спасување,  и  други  случаи  на
работникот му се исплатува помош во висина
од една последно исплатена просечна месечна
исплатена   плата  во  органот  каде  што  е
вработен од Програма – Градоначалник – Д0
расходно конто.464990 – Разни трансфери

Член 16
Користењето  на  средствата  од  буџетот  на
општината  за  вршење  на  функциите  на
буџетските  корисници  се  набавуваат  со
фактуриво  кои  се  искажани  расходите  по
позиции посебно,почитувајки ги одредбите о
д Законот за јавни набавки,
Набавката  на  стоки  и  вршењето  на  услуги
може  да  се  врши  и  со  сметко-потврди  во
случај кога за расходите не може да се издаде
фактура  и  само  во  ограничени  поединечни
износи  до 6,000  денари каде  задолжително
мора да биде приложена фискална сметка при
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prej  6.000  denarë  ku  patjetër  duhet  të
bashkëngjitet  llogaria  fiskale,  me  çka  të  dalat
duhet të jenë të shprehura sipas klasifikimit të të
dalave adekuate.

Neni 17
Për mjetet e vërtetuara në buxhetin e Komunës në
kornizat  e rezervave (rezerva e  përhershme dhe
rrjedhëse buxhetore), vendos Këshilli i Komunës
ndërsa i  ekzekuton  Kryetari  i  Komunës.  Për
mjetet e shfrytëzuara Kryetari i Komunës është i
obliguar  që  të  parashtrojë  raport  vjetor  për
shfrytëzimin e mjeteve nga rezervat. 

Për shfrytëzimin e mjeteve nga rezervat në vlerë
deri 50.000 denarë vendos Kryetari i komunës

Neni 18
Pagesa e kompenzimeve shkuarje në penzion të
puënsuarve në komunë dhe institucioneve publike
lokale do të realizohet nga programa DO -Kryetar
i komunës, N1, N2 arsimi ose V1 mbrojtje sociale
dhe mbrojtje e fëmijëve ose nga programa në të
cilën janë planifikuar këto mjete pë këtë qëllim
,nga  dy  rroga  neto  mesatare  në  Republikë
shpalluar  deri  në  ditën  e  pagesës  në  rast  të
vdekjes së puntorit në komunë dhe institucioneve
publike  lokale  familjes  së  tij  i  paguhet  mjete
ndihmë  në  shumë  prej  30.000  den,  në  rast  të
vdekjes të antarit të ngusht të familjes  punëtorit i
takon  mjete  ndihmë  në  shum  prej  15.000  den
kurse pagesa bëhet nga programa DO -Kryetari I
komunës nënzëri 464990-transfere tjera .

Pagesa  e  kompenzimeve  tjera  nga  paragrafet
paraprake të këtij neni do të realizohet në bazë të
formimit  paraprak  dhe  dokumentacionit  të
kompletuar dhe aktvendimit të sjellur nga ana e
Kryetarit të Komunës.

што  расходите  треба  да  бидат  искажани  по
класификација на соодветниот расход. 

Член 17
За  средствата  утврдени  во  буџетот  на
Општината  во  рамките  на  резервите
(постојана  и  тековна  буџетска  резерва),
одлучува  Советот  на  Општината  а  ги
извршува Градоначалникот.  За искористените
средства  Градоначалникот  е  должен  да
поднесе годишен извештај  за користелето на
средствата од резервите.
За  користење  на  средства  од  резервите  до
износ  најмногу  до  50.000  денари  одлучува
Градоначалникот.

Член 18
Исплатата на надоместоците за отпремнини за
пензионирање на вработените во општината и
локалните  јавни  установи  ќе  се  врши  од
Програма – Градоначалник – Д0, односно Н1 и
Н2  образование,  односно  В1  социјална
заштита  и  заштита  на  деца,  односно  од
Програмата во која се планирани средствата за
исплата  на  оваа  намена,  во  висина  од  две
просечни  исплатени  месечни  нето  плати  во
Републиката објавени до денот на исплатата.
Во случај на смрт на вработен во општината и
локалните  јавни  установи  на  неговото
семејство  му  припаѓа  парична  помош  во
висина од 30.000 денари, во случај на смрт на
член на потесно семејство на вработениот му
припаѓа парична помош во висина од 15.000
денари, а исплатата ќе се врши од Програма –
Градоначалник – Д0 расходно конто 464990 –
Разни трансфери.
Исплатата  на  надоместоците  од  претходните
ставови на овој член ќе се врши врз основа на
претходно  оформена  и  комплетна
документација и донесено решение од страна
на Градоначалникот

Член 19
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Neni 19
Pagesat në emër të Shpërblimeve do të bëhen nga
Programi  Administrata  Komunale  E0,  kontoja
464990  -  Transfere  të  tjera  bazuar  në  një
aktvendim të marrë nga Kryetari i Komunës, në
përputhje me Rregulloren për Shpërblime jubilar

Neni 20
Mjetet  e  përcaktuara  në  Buxhetin  dhe  të
shpërndara  në  nënprogramet  e  veçanta
ekzekutohen nga Kryetari i Komunës

Neni 21
Punësimet në administratën komunale kryhen në
përputhje  me  aktet  për organizim  dhe
sistematizim  të  komunës  për  të  cilat  sigurohen
mjete në Buxhetin komunal.

Kryetari  i  komunës  jep  njoftim me  shkrim për
mjetet e siguruara.
Institucionet publike lokale në sferën e kulturës,
arsimit dhe mbrojtjes sociale të cilat financohen
nga bllok dotacionet mund të punësojnë punëtorë
të rinj në qoftë se janë siguruar mjete në Buxhetin
e  Republikës  së  Maqedonisë  së  Veriut  për  çka
njoftim me shkrim jep Ministria e Financave me
kërkesë të Kryetarit të komunës] deri te Ministria
e  dikasterit  për  nevojën  për  punësim  në
institucionet publike lokale me dokumentacionin
përkatës përcjellës dhe

-punësimet për të cilat janë të siguruara mjete nga
buxheti  themelor  të  komunës  për  vitin  vijues
fiskal  për  të  cilin  në  përputhje  me  nenin  51
paragrafi  (3)  dhe  (4)  nga  ligji  për  buxhetet
lajmërim me shkrim do të jep Kryetari i komunës.

Në  raste  të  punësimeve  të  reja  në  institucionet
publike  lokale  të  cilat  financohen  nga  bllok
dotacionet  janë  të  obliguar  të  dorzojn  lajmërim
pozitiv deri te Ministria e Financave për mjetet e
siguruara dhe të dorëzojn formularin M-1 

Исплата на име Јубилејни награди ќе се врши
од програма Општинска Администрација Е0,
конто  464990  –  Други  трансфери  на  основа
донесено  решение  од  Градоначалникот,
согласно  правилникот  за  доделување  на
Јубилејни награди.

Член 20
Средствата  утврдени  во  Буџетот  и
распоредени  во  пооделните  програми-
потпрограми,  ги  извршува  Градоначалникот
на општината.

Член 21
Вработувањата  во  општинската
администрација  се  вршат  согласно  актите  за
организација и систематизација на општината
за кои се обезбедени средства во Буџетот на
општината.
Градоначалникот дава писмено известување за
обезбедените средства.
Локалните  јавни  установи  од  областа  на
културата,  образованието  и  социјалната
заштита кои се финансираат со блок дотации
можат да вработат нови работници доколку се
обезбедени  средства  во  Буџетот  на  РСМ  за
што  писмено  известување  дава
Министерството  за  финансии,  врз  основа  на
барање  на  Градоначалникот  на  општина  до
надлежното  Министерство  за  потребата  од
вработување во локалните јавни установи со
соодветна пропратна документација и
- вработувања за кои се обезбедени средства
во основниот буџет на општината за тековната
фискална година за што, согласно член 51 став
(3) и (4) од Законот за буџетите писмено
известување  ќе  даде  градоначалникот  на
општината.
Во  случај  на  нови  вработувања  локалните
јавни  установи  кои  се  финансираат  со  блок
дотации се  должни  да  достават  позитивно
известување до Министерството за финансии
за  обезбедени финансиски  средства  и  да
приложат образец М-1.

Член 22
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Neni 22
Autorizohet  Sektori  për  çështje  financiare  t’i
zbatojë klauzolat  e dispozitave të reja ligjore të
cilat e rregullojnë pagimin e pagave bruto.

Neni 23
Mjetet  e  përcaktuara  në  programe  të  ndara  të
miratuara nga Këshilli i Komunës dhe plotësisht
ose  pjesërisht  ekzekutohen  nga  ndërmarrjet
publike themeluesi  i  të  cilit  është  Komuna,  për
realizimin  e  së  njëjtës  Kryetari  i  komunës  lidh
kontratë  me ndërmarrjen  përkatëse publike për
rregullimin  e  të  drejtave  dhe  detyrimeve  të
ndërsjella dhe rregullimin e mënyrës së realizimit
të punëve të besuara, mallra dhe shërbime.

Neni 24
Kur  të  hyrat  që  i  takojnë  buxhetit  janë  paguar
gabimisht ose janë paguar në shumë më të madhe
se  sa  ajo  e  vërtetuar,  shuma gabimisht  ose  më
shumë e paguar kthehet fillimisht në barë të llojit
të të hyrave të cilat janë paguar e nëse të hyra të
tilla nuk ka, atëherë në barë të të hyrave tjera të
buxhetit. 

Kthimi i të hyrave të  arkëtuara respektivisht të
paguara  kryhet  me  aktvendim  të  Kryetarit  të
Komunës,  përveç  në  rastet  kur  kompetenca  u
takon organeve tjera.

Neni 25
Buxheti i Komunës së Gostivarit ekzekutohet nga
dt. 01.01.2022 deri më 31.12.2022.

Neni 26
Ky Vendim hyn në fuqi nga 01 janari 2022 dhe do
të shpallet  në "Buletinin zyrtar të Komunës së
Gostivarit".

Се овластува Сектор за финансиски прашања
да ги примени одредбите од новите законски
прописи кои ја регулираат исплатата на бруто
платите.

Член 23
Средствата  утврдени  во  пооделни  програми
донесени  од  Совет  на  општината  и  истите
целосно или делумно се извршуваат од страна
на  јавните  претпријатија  чиј  оснивач  е
oпштината,  за  реализација  на  истите
Градоначалникот  склучува  договор  со
соодветно јавно претпријатије за уредување на
меѓусебните права и обврски и уредување на
начинот на извршување на доверените работи,
стоки и услуги.

Член 24
Кога приходите што му припаѓаат на буџетот
се  погрешно  уплатени  или  се  наплатени  во
износ поголем од утврдениот,  погрешно или
повеќе  наплатениот  износ  се  враќа
првенствено на товар на видот на приходите
на кои се уплатени, а доколку такви приходи
нема, тогаш на товар на другите приходи на
Буџетот.
Повратот  на  погрешно,  на  повеќе  уплатени
односно  наплатени  приходи  се  врши  со
решение  на Градоначалникот,  освен  во
случаите  каде  надлежноста  им  припаѓа  на
други органи.

Член 25
Буџетот на Општина Гостивар се извршува од
01.01.2022 до 31.12.2022 година.

Член 26
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  од  01  јануари
2022 и ќе се објави во "Службен Гласник на
Општина Гостивар.

Претседател на Совет
Kryetar i Këshillit
Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/3
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Kalendarit buxhetor

Shpallet  Kalendari buxhetor nr.08-2310/1 që
Këshilli  i  Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në
seancën e mbajtur më datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Буџетски календар

Се  прогласува Буџетски календар бр.08-
2310/1  што Советот на Општина Гостивар
ja донесе  на  седницата  одржана  на
24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2310/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар
                    
     Kalendari buxhetor

Buxheti  paraqet  plan  vjetor  të  komunës  për
financimin  e  funksioneve  dhe  obligimeve,
kurse përbëhet nga vlerësimi vjetor i të hyrave
dhe  të  dalave  sipas  dedikimeve  për  vitin  e
dhënë  fiskal  dhe  për  dy  ose  tre  vitet  e
ardhshme.

Baza  e  përgatitjes  së  kalendarit  buxhetor
paraqet  aktivitete  buxhetore në bazë të  Ligjit
për  buxhetet  Flet.  zyrtare  e  RM  nr.  64/05,
103/08  dhe Ligji për financim të NJVL F(let.
zyrtare e RM nr. 61/04).

Fazat e procesit për buxhetin:

Drejtime  programore
-Instruksionet  buxhetore  të  Ministrit  për
financa (qarkore)
-Politika të përgjthshme dhe iniciativa
-Politika administrative dhe fiskale
-Udhëzim për programe të reja
-Pasqyrë  përmbledhëse  e  indikatorëve  dhe
lëvizjeve makroekonomike në vitin për të cilin
përgatitet buxheti

Parime  themelore  të  procesit  buxhetor  dhe
kalendari buxhetor
-Pjesëmarrësit  doemos  duhet  ta  kuptojmë
procesin buxhetor dhe t’i identifikojnë detyrat
e veta

-Pjesëmarrës  në  këtë  proces  janë  analistët
buxhetor dhe shfrytëzuesit buxhetor
nevojitet kohë për çdo procedurë veç e veç

Буџетски календар

Буџетот  претставува  годишен  план  на
општината  за  финансирање на  функсиите и
обврските, а се состои од годишна проценка
на  приходите  и  на  расходите  по  намени  за
дадената  фискалната година и за наредните
две или за три години. 
База  на  подготовка  на  буџетски  календар
претставува  буџетските  активности  врз
основа на Законот за буџети Сл. Весник на
Рм  бр.  64/05  103/08,  и  Законот  за
финансирање на ЕЛС (Сл. Весник на РМ бр.
61/04).

Фази на процесот за буџетирање:

Програмски насоки
-Буџетски  инструкциина  Министерство  за
финансии(циркуларно писмо)
-Општи политики и инициативи
-Административни и фискални политики
-Упатства за нови програми
-Збирен  преглед  на  макроекономските
индикатори и движења во годината за која се
подготвува буџетот

Основни принципи на  буџетскиот процес и
буџетскиот календар
Учесниците  мора  да  го  разбератбуџетскиот
процес и да ги идентификуваат сопствените
задачи
Учесниците  во  овој  процес  се  буџетските
аналитичари и буџетските корисници
Потрбно е време за секоја одделна постапка
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Буџетски календар   
Kalendari buxhetor   

Можен датум
Data e mundshme Буџетски активности

Aktivitete buxhetore
Одговорност
Përgjegjësia

Јануари-
Фебруари-Март
Janar  –  Shkurt-
Mars

Буџет на општина Гостивар за 2021 година.
Buxheti I komunës së Gostivarit për vitin 2021,
Одлука за извршување на буџет за 2021 година
Vendim për egzekutimin e buxetit për vitin 2021.
Обработка на Годишна сметка за 2020 година.
Përpilimi I Llogarisë vjetore  për vitin 2020.

Совет на Oпштина
Këshilli i Komunës
Градоначалникот
Kryetari i Komunës
Сектор  за  финансиски
прашања
Sektori për cështje financia

Април 
Prill

Обработка на прв квартален извештај 
и достава  Mинистерство за финансии и до Совет на
Општина
Përpilimi i raportit të parë kuartal dhe
 dorëzimi  deri  në  Ministrinë  e  financave dhe  Këshillit
Komunal

Градоначалникот
Kryetari i Komunës
Сектор  за  финансиски
прашања
Sektori për cështje financiare

Мај -Maj Достава  на  прв  кавартален  извештај  до  Совет  на
Општина Гостивар
Dorëzim  i  raportit  të  parë  kuartal  deri  te  Këshilli
Komunal

Градоначалникот
Kryetari i Komunës

Јуни -  Qershor Анализи за реализација –нереализација на Буџет на
Општината  и  можни  измени  и  дополнување  по
програми и потпрограми
Analiza  për  realizim-  mosrealizim  të  Buxhetit  të
Komunës  dhe  ndryshime  dhe  plotësime  të  mundshme
nëpër programe dhe nënprograme 

Сектор  за  финансиски
прашања
Sektori për cështje financiare

Јули-Korik Обработка  на  Втор  квартален  извештај и  достава
Mинистерство за финансии и до Совет на Општина
Përpilimi i raportit të Dytë kuartal dhe dorëzimi deri në
Ministrinë e financave dhe Këshillit Komunal
Анализи за реализација –нереализација на Буџет на
Општината  и  можни  измени  и  дополнување  по
програми и потпрограми
Analiza  për  realizim-  mosrealizim  të  Buxhetit  të
Komunës  dhe  ndryshime  dhe  plotësime  të  mundshme
nëpër programe dhe nënprograme

Градоначалникот
Kryetari i Komunës

Сектор  за  финансиски
прашања
Sektori për cështje financiare

Август-Септември
Gusht -Shtator

Ги анализира барањата на буџетските корисници и го
информира градоначалникот за основните параметри

Сектор  за  финансиски
прашања
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во нив
I  analizon  kërkesat  e  shfrytëzuesve  buxhetor  dhe  e
informon Kryetarin e Komunës për parametrat themelore
në to 

Sektori për cështje financiare 

30 Септември
30 Shtator

Доставува  буџетски  циркулар  до  општините  со
насоки  за  подготовка  на  буџетите  и  износот  на
дотациите на буџетот на РМ
Dorëzon qarkore  buxhetore  tek  komunat  me  udhëzime
për përgatitjen e buxheteve dhe shumën e dotacionet të
buxhetit të RM-së

Министерство  за финансии
Ministria i financave

Октомври
Tetor

Буџетските информации за висината на дотациите и
прифатените планови се  доставуваат до одделите и
корисниците заедно со писмото од градоначалникот
за зацртаните одредби.
Informatat  buxhetore  për  lartësinë  e  dotacioneve  dhe
planet e pranuara dorëzohen deri  në departamentet dhe
shfrytëzuesit  së  bashku  me  shkresën  e  Kryetarit  të
Komunës për dispozitat e parapara

Градоначалник
Kryetari i Komunës

Октомври
Tetor

Поднесување  на  нацрт  финансиски  планови  до
Градоначалникот
Parashtrimi  i  projekt  planeve  financiare  tek  Kryetari  i
Komunës
Подготвува нацрт буџетот на  Општината за наредна
година
Përgatit  projekt  buxhetin  e    Komunës  pë  vitin  e
ardhshëm

Сектор  за  финансиски
прашања-Оделение  за
кординација со буџетот
Sektori  për  cështje  financiare
-Departamenti  për  kordinimin
e buxhetit

Октомври Го разгледува и одобрува нацрт буџетот за  наредна
година
E  shqyrton  dhe  lejon  projekt   buxhetin  pë  vitin  e
ardhshëm

Градоначалникот
Kryetari i Komunës

15 Ноември 
15 Nëntor

Рок  на  достава  на  развојни  програми  до  Совет  на
Општина
Afati për dorëzimin  e programeve zhvillimore Këshillit
Komunal

Оделение за ЛЕР
Departamenti për ZHEL

30 Ноември
30 Nëntor

Се објавува содржината на буџетот и се доставува до
јавноста 
Shpallet përmbajtja e buxhetit dhe dorëzohet në opinion

Совет на општината
Këshilli i Komunës

10 Декември
10  Dhjetor

 Се одржуваа јавна трибина
Mbahen tribuna publike

Совет на општината
Këshilli i Komunës

15 Декември
15 Dhjetor

 Достава  на  предлог   буџетот  до  Советот  на
општината
Dorëzohet propozim buxheti Këshillit të Komunës

Градоначалникот
Kryetari i Komunës
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 31 Декември
 31 Dhjetor

 Донесување на  буџетот на Општината и 
Sjellja e Buxhetit të Komunës  
Одлука за извршување на буџетот на Општината 
Vendim për realizimin e Buxhetit të Komunës
Одлука  за  утврдување  на  вредност  на  бодот  за
платите на државните службеници
 Vendimpër përcaktimin e vlerës të poenëve për pagat e
nëpunësve shtetëror

Совет на општината 
Këshilli i Komunës

Kryetar i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Бр.Nr.09-2375/4
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Vendimit për vlerën e pikës

për pagat e nëpunësve shtetërorë në Komunën
e Gostivarit

Shpallet Vendimi për vlerën e pikës për pagat
e  nëpunësve  shtetërorë  në  Komunën  e
Gostivarit. nr.08-2311/1 që  Këshilli  i
Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në  seancën  e
mbajtur më datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Oдлука за вредноста на

бодот за платите на државни службеници
во Општина Гостивар

Се  прогласува Oдлука за  вредноста  на
бодот  за  платите  на  државни службеници
во  Општина  Гостивар.бр.08-2311/1  што
Советот на Општина Гостивар ja донесе на
седницата одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2311/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit
për  vetëqeverisje  lokale  (Gz.zyrtare  e  R.M
nr.05/02)dhe  neni  1  nga  Vendimi  për
verifikimin e vlerës së pikës për përllogaritjen
e  rrogave  të  nënpunëzve  shtetëror  për  vitin
2020   nga 28 Dhjetorit  viti 2019 (Gz.zyrtare
e  R.M  nr.276/2019)  Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit në seancen e 3- të mbajtur më ditë
24.12.2021 solli:
     

                        VENDIM
Për përcaktimin e vlerës të poenëve për pagat
e nëpunësve shtetëror për vitin 2022.

                             Neni 1
Me  këtë  Vendim   përcaktohet  vlera  e
pikës(poenës) për pagat e nëpunësve shtetëror
për vitin 2022.

                             Neni 2
Vlera e pikës (poenës) për pagat e nëpunësve
shtetëror për vitin 2022 është 81.60 denarë.

                             Neni 3
Ky vendim hyn në fuqi nga dita e shpalljes në
Byletinin  Zytare  të  Komunës  së  Gostivarit,
dhe do të zbatohet me pagesën e pagave për
muajin janar të vitit 2022.

Врз основа на  член 36 став 1 точка 2 од
Законот  за  локална  самоуправа
(“Сл.Весник на РМ” бр.05/2002) и член  1
од Одлука  за  утврдување на  вредност  на
бодот  за  пресметувања  на  платите  на
државните службеници за 2020 година,  од
28 Декември  2019 година (“Сл.Весник на
РМ”  бр.276/19),    Советот  на  Општина
Гостивар  на  3-  седница  одржана  на  ден
24.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на вредноста на бодот за

платите на државните службеници за 2022
година

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува вредноста на
бодот за платите на државните службеници
за 2022 година.

Член 2
Вредноста  на  бодот  за  платите  на
државните  службеници  за  2022 година
изнесува 81.60 денари.

Член 3
Оваа одлука стапува во сила со денот на
објавувањето  во  Службен  Гласник  на
Општина Гостивар,  а  ќе се  применува со
пресметувањето на платата за јануари 2022
година.

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/5
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Vendimit për përcaktimin e

lartësisë së maksimumit të arkës për vitin 2022

Shpallet  Vendimi për  përcaktimin e lartësisë
së maksimumit të arkës për vitin  2022 nr.08-
2312/1 që Këshilli i Komunës së Gostivarit e
solli  në  seancën  e  mbajtur  më  datë
24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Oдлука за утврдување
на висината на благајничкиот максимум  за

2022 година

Се  прогласува Oдлука за  утврдување  на
висината  на  благајничкиот  максимум  за
2022  година.бр.08-2312/1  што Советот на
Општина Гостивар  ja донесе на седницата
одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2312/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

  Në  bazë  të  nenit  20  paragrafi  2  të  ligjit  për
qarkullimin pagesоr (“Gazeta  Zyrtare  e  RM”nr.
113/2007,11/12,166/12,170/2013,153/15,199/15),
Këshilli i Komunës së Gostivarit në seancën e 3-
të, të   Këshillit    të mbajtur më 24.12.2021 solli:
                         

                                     VENDIM 
për përcaktimin e lartësisë së maksimumit të

arkës për vitin 2022

Neni 1
Me  këtë  Vendim  Përcaktohet  lartësia  e
maksimumit  të  arkës  për  pagesa  me  para  të
gatshme  në  qarkullimin  pagesor  nga  Buxheti  i
Komunës së Gostivarit për vitin 2022.

Neni 2
Lartësia  e maksimumit  të arkës, për pagesa me
para të gatshme të cilin arkëtari mund të mbajë në
arkën  e  Komunës  së  Gostivarit  për  vitin  2022
është 18.000,00 denarë.

Neni 3
Ky  vendim  hyn  në  fuqi  nga  01.01.2022-
31.12.2022 dhe do të shpallet në “Buletinin zyrtar
të Komunës së Gostivarit”.

   Врз основа на член 20 став 2 од Законот
за платниот промет  („Службен весник на
Република  Македонија“  брoj   113/2007,
11/12, 166/12, 170/2013, 153/15, 199/15),
Советот  на  општина  Гостивар  на
седницата  3 одржана во 24 .12.2021 год.
донесе:

ОДЛУКА
за утврдување на висината на

благајничкиот максимум  за 2022 година

Член 1
Со ова  Oдлука  се  утврдува  висината  на
благајнички  максимум  за  готовински
плаќања во платниот промет од  Буџетот
на Општина Гостивар за 2022 година.

Член 2
Висината на благајничкиот максимум, за
плаќања во готово што благајникот може
да  го  држи  во  благајната  на  Општина
Гостивар  за  2022   година   e 18.000,00
денари.

Член 3
Ова  Одлука  влегува  во  сила  од
01.01.2022-31.12.2022 година  и  ќе  се
објавува  во  “Службен  гласник  на
Општина Гостивар“.

Kryetari i Këshillit
Председател на Советот

Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/6
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Vendimit për vërtetimin e

kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve
për arsimin fillor per vitin 2022

Shpallet  Vendimi për  vërtetimin  e  kritereve
për  shpërndarjen  e  bllok  dotacioneve  për
arsimin fillor per vitin  2022 nr.08-2313/1 që
Këshilli  i  Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në
seancën e mbajtur më datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Oдлука за утврдување

на критериумите за доделување на блок
дотации за основно образование за 2022

год.

Се  прогласува Oдлука за  утврдување  на
критериумите  за  доделување  на  блок
дотации  за  основно  образование  за  2022
год бр.08-2313/1  што Советот на Општина
Гостивар  ja донесе  на  седницата  одржана
на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2313/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

Në bazë të nenit 162 paragari 2 dhe 3  nga Ligji
për arsimin fillor (Gz. e R.M nr.103/08, 33/10,
116/10,  156/10,  18/11,  42/11,  51/11,100/12,
24/13, 41/14, 116/14, 135/14 ), dhe nenit 145 të
Rregullores  për  punë  të  Këshillit  komunal
(“Bul.  Zyrtar  i  KG”-  nr  1/06),  Këshilli  i
komunës  së  Gostivarit  në  seancën  e  3,  të
mbajtur më 24.12.2021 solli:

Vendim
për vërtetimin e kriteriumeve për

shpërndarjen e bllok dotacioneve për
arsimin fillor për vitin 2022

Neni1
Me  këtë  vendim  përcaktohen  kriteriumet  për
shpërndarjen  e  bllok  dotacioneve  për  arsimin
fillor për vitin 2022.

Neni 2
Shpërndarja e bllok dotacioneve për realizimin
e  procesit  edukativo-arsimor  në  shkollat  me
arsim  fillor  në  komunën  e  Gostivarit  si
kompetencë e bartur për vetëqeverisjen lokale
dhe kushteve të plotësuara në pajtim me nenin
46  të  Ligjit  për  financimin  e  njësive  për
vetqeverisje lokale (Gz.e R.M nr 61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11) për vitin 2022, do kryhet
në bazë të këtyre kriteriumeve:

-Shuma bazë për shkollë,
-Numri i nxënësve në shkollë

Врз  основа  на  член  162  став  2  и  3   од
Законот за основно образование (Сл.весник
на  Р.М  бр.  103/08,  33/10,  116/10,  156/10,
18/11,  42/11,  51/11,  100/12,  24/13,  41/14,
116/14, 135/14), и член 145 на Деловникот за
работа на Совет на општината (“Сл.гласник
на  ОГ“  бр.1/06),   Советот  на  општина
Гостивар  на  3,  седница  одржана  во  24.12
2021 донесе:

Одлука
за утврдување на критериуми за

распределба на блок дотацијата за
основно образование за 2022 година

Член 1
Со ова одлука се утврдуваат критериумите за
распределба на блок дотацијата за основно
образование за 2022 година.

Член 2
Распределбата  на  средствата  од  блок
дотацијата  за  реализација  на  наставно-
воспитниот  процес  во  училиштата  за
основно  образование  во  општина  Гостивар
како  пренесена  надлежност  на  локалната
самоуправа  и  исполнетите  услови  во
согласност  со  членот  46   од  Законот  за
финансирање  на  единиците  на  локалната
самоуправа  (Сл.весник  на  Р.М  бр.61/04,
96/04,  67/07,  156/09,  и  47/11)  за
календарската  2022 година,  се  врши  по
следните критериуми:
-Основна сума по училиште,
-Број на ученици во училиште,
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-Numri I nxënësve që shfrytëzojnë transport
-Numri i nxënësve me arsimin lëndor,
-Numri i shkollave periferike
-Siperfaqja e objektit shkollor
-Numri i nxënësve me nevoja të posaçme

Neni 3
Shpërndarja e mjeteve të bllok dotacioneve për
arsimin fillor do të kryhet në bazë të formulës:

BDFk=O+PUo x S + (Nt/Ntp x 100),
PUo=Uu+(Uu x Kpu + Upn x Kpn+Upp x Kpp
+Pu x Kpu),
BDFk-bllok  dotacioni  për  arsimin  fillor  në
komunë
O-shuma themelore për shkollë
PUo-nxënës të ponderuar
S- standard për nxënës
Uu-numri i nxënësve në shkollë
- Nt-numri i nxënësve që shfrytëzojnë transport
në shkollë,
Ntp-numri  i  përgjithshëm  i  nxënësve  që
shfrytëzojnë transport në arsimin e fillor,
Kpu-koeficient  për  sipërfaqen  e  objektit
shkollor (0,1),
Upn-nxënës me arsimin lëndor (0,2),
Upp-numri I nxënësve me nevoja të posaçëm në
shkollë
Kpp-koeficient për nxënës me nevoja të posaëm
(1),
Pu-shkolla periferike
Kpu-koeficient për shkolla periferike (0,6).

Neni 4
Mjetet  e  përcaktuara nga bllok dotacionet  për
çdo shkollë do të shfrytëzohen për finansimin e
kompetencave  të  deleguara  për  arsimin  fillor.
Me  metodologjinë  për  përcaktimin  e
kriteriumeve  për  shpërndarjen  e  bllok
dotacioneve  për  arsimin  fillor  për  vitin  2022
përcaktohen  kriteriumet  për  shpërndarjen  e
mjeteve përderisa lartësia e mjeteve përcaktohet

-број на ученици кои користат превоз,
-Број на ученици со предметна настава,
-Број на подрачни училишта,
-Површина на училишниот објект,
-Број на ученици со посебни потреби.

Член 3
Распределбата  на  средствата  од  блок
дотацијата за основно образование се врши
според следната формула:
БДОо=О+ПУо х С + (Уп/Увп х 100) ,
ПУо= Уу+ (Уу х Кпу+ Упн х Кпн + Упп х
Кпп + Пу х Кпу),
БДОо-блок дотации за основно образование
на општината,
О-     основна сума по училиште,
ПУо- пондерирани ученици,
С-     стандард по ученик,
Уп-број на ученици кои користат превоз во
училиште,
Увп-вкупниот број на ученици кои користат
превоз во основното образование,
Уу-   број на ученици по училиште,
Кпу-коефициент  за  површината  на
училишниот објект 0,1
Упн- ученици во предметна настава,
Кпн- коефициент за предметна настава (0,2),
Упп-број на ученици со посебни потреби во 
 училиштето,
Кпп-коефициент  за  ученици  со  посебни
потреби (1),
Пу-Подрачни училишта,
Кпу-коефициент за подрачна училишта (0,6).

Член 4
 Висината  на  основната  сума и  стандардот
по  ученик  се  определуваат  Средтвата
определени  од  блок  дотацијата  за  секое
училиште  се  користат  за  финансирање  на
пренесените  надлежности  во  основното
образование. Со Уредбата за методологија за
утврдување на критериуми за  распределбата
на блок дотации за основното образование за
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mvarësisht nga mjetet e parapara në Buxhetin e
R.MV dhe numrit të nxënësve  të rregjistruar në
vitin shkollor në shkollat.

Neni 5
Shpërndarja e mjeteve për bllok dotacionet në
arsimin  fillor  do  të  bëhet  përmes  buxhetit  të
komunës  së  Gostivarit  në  muaj  ose  sipas
dinamikës së kontraktuar përmes Ministrisë së
financave  dhe  Ministrisë  së  arsimit  dhe
shkencës, në llogaritë 903 dhe 937 .

Neni 6
Ky vendim hyn  në  fuqi  me  Buxhetin  e  vitit
2022 dhe Vendimin e  egzekutimit  të  Buxhetit
për vitin 2022.

2022 година  се утврдуваат критериумите за
распределба  на  средствата,  додекаво
зависност  од  одобрените  средства  за  оваа
намена  во  Буџетот  на  РСМ  и  бројот  на
запишани  ученици  во  учебната  година во
училиштето.

Член 5
 Распределените средства од блок дотацијата
по основните училишта се насочуваат преку
буџетот  на  општина  Гостивар  месечно  или
по  динамика  договорена  меѓу
Министерството  за  финансии  и
Министерството за образование и наука, на
сметките 903 и 937.

Член 6
Оваа одлука влегува  во сила со Буџетот за
2022 година и со одлуката за извршување на
Буџетот за 2022 година.

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/7
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Vendimit për vërtetimin e

kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve
për arsimin e mesëm per vitin 2022

Shpallet  Vendimi për  vërtetimin  e  kritereve
për  shpërndarjen  e  bllok  dotacioneve  për
arsimin e mesëm per vitin  2022 nr.08-2314/1
që Këshilli i Komunës së Gostivarit e solli në
seancën e mbajtur më datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Oдлука за утврдување
на критериуми за доделување блок дотации

за средно образование за 2022 год.

Се  прогласува Oдлука за  утврдување  на
критериуми за доделување блок дотации за
средно  образование за  2022  год. бр.08-
2314/1  што Советот на Општина Гостивар
ja донесе  на  седницата  одржана  на
24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2314/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

Në bazë të nenit  101 paragrafi   3   Ligjit  për
arsimin e mesëm  (Gz. e R.M nr. 24/13),  dhe
nenit  145 të Rregullores për punë të Këshillit
komunal (“Bul. Zyrtar i KG”- nr 1/06), Këshilli
i  komunës  së  Gostivarit  në  seancën  e  31,  të
mbajtur më 24.12.2021  solli:

Vendim
për vërtetimin e kriteriumeve për

shpërndarjen e bllok dotacioneve për
arsimin mesëm për vitin 2022

Neni1
Me  këtë  vendim  përcaktohen  kriteriumet  për
shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsimin e
mesëm për vitin 2022.

Neni 2
Shpërndarja e bllok dotacioneve për realizimin
e  procesit  edukativo-arsimor  në  shkollat  me
arsim  të  mesëm  në  komunën  e  Gostivarit  si
kompetencë e bartur për vetëqeverisjen lokale
dhe kushteve të plotësuara në pajtim me nenin
46  të  Ligjit  për  financimin  e  njësive  për
vetqeverisje lokale (Gz.e R.M nr 61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11) për vitin 2022, do kryhet
në bazë të këtyre kriteriumeve:

-Shuma bazë për shkollë,
-Numri i nxënësve në shkollë
-Numri i nxënësve që shfrytëzojnë transport
-Numri i nxënësve me arsimin profesional,
-Siperfaqja e objektit shkollor

Врз основа на член 101 став 3 од Законот за
средното образование („Службен весник на
Република  Македонија”  бр.  24/13),  и  член
145  на  Деловникот  за  работа  на  Совет  на
општината  (“Сл.гласник  на  ОГ“  бр.1/06
Советот на општина Гостивар на 31, седница
одржана во 24.12. 2021 донесе:

Одлука
за утврдување на критериуми за

распределба на блок дотацијата за
средното образование за 2022 година

Член 1
Со ова одлука се утврдуваат критериумите
за  распределба  на  блок  дотацијата  за
средното образование за 2022 година.

Член 2
Распределбата  на  средствата  од  блок
дотацијата  за  реализација  на  наставно-
воспитниот  процес  во  училиштата  за
средното образование во општина Гостивар
како  пренесена  надлежност  на  локалната
самоуправа  и  исполнетите  услови  во
согласност  со  членот  46   од  Законот  за
финансирање  на  единиците  на  локалната
самоуправа  (Сл.весник  на  Р.М  бр.61/04,
96/04,  67/07,  156/09,  и  47/11)  за
календарската  2022 година,  се  врши  по
следните критериуми:
-Основна сума по училиште,
-Број на ученици во училиште,
-Број на ученици кои користат превоз,
-Број на ученици во стручно образование,
-Површина на училишниот објект,
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-Vjetërsia dhe gjendja e objektit shkollor.

Neni 3
Shpërndarja e mjeteve të bllok dotacioneve për
arsimin  e  mesëm  do  të  kryhet  në  bazë  të
formulës:
BDMk=O+PUo X S + (Nt/Ntp x 100)
PUo=Uu+ (Uso x Ks1+ Pu x Ks2 + Ss x Ks3),

BDMk-bllok dotacioni për arsimin e mesëm në
komunë
O-shuma themelore për shkollë
PUo-nxënës të ponderuar
S- standard për nxënës
Uu-numri i nxënësve në shkollë
Nt-numri i  nxënësve që shfrytëzojnë transport
në shkollë,
Ntp-numri  i  përgjithshëm  i  nxënësve  që
shfrytëzojnë transport në arsimin e mesëm,
Us-numri I nxënësve me arsim professional,
Ks1-Koeficient për arsim professional (0,1),

Pu—sipërfaqja e shkollës,
Ks2-Koeficient për sipërfaqen e shkollës (0,1),

Ss-gjendja e vjetërsisë së objektit shkollor,

Ks3- Koeficient për gjendjem dhe vjetërsinë e
shkollës (0,2).

Neni 4
Mjetet  e  përcaktuara nga bllok dotacionet  për
çdo shkollë do të shfrytëzohen për finansimin e
kompetencave  të  deleguara  për  arsimin  e
mesëm. Me  metodologjinë  për  përcaktimin  e
kriteriumeve  për  shpërndarjen  e  bllok
dotacioneve për arsimin e mesëm për vitin 2022
përcaktohen  kriteriumet  për  shpërndarjen  e
mjeteve përderisa lartësia e mjeteve përcaktohet
mvarësisht nga mjetet e parapara në Buxhetin e
R.M dhe numrit të nxënësve  të rregjistruar në
vitin shkollor në shkollat.

-Старост и состојба на училишниот објект.

Член 3
Распределбата  на  средствата  од  блок
дотацијата  за  средно  образование  се  врши
според следната формула:
БДСо=О+ПУо х С + (Уп/Увп х 100)
ПУо= Уу+ (Усо х Кс1 + Пу х Кс2 + Сс х Кс3)
БДСо-блок  дотации  за  средно  образование
на општината,
О-     основна сума по училиште,
ПУо- пондерирани ученици,
С-     стандард по ученик,
Уу-   број на ученици по училиште,
Уп-број на ученици кои користат превоз во
училиште,
Увп-вкупниот број на ученици кои користат
превоз во средното образование,
Ус-број на ученици во стручно образование,
Кс1-коефициент  за  стручно  образование
(0,1),
Пу- површина на училиште,
Кс2-Коефициент за површина на училиште
(0,1),
Сс-  состојба  и  старост  на  училишниот
објект,
Кс3-Коефициент  за  состојба  и  староста  на
објектот (0,2).

Член 4
Средтвата определени од блок дотацијата за
секое училиште се користат за финансирање
на  пренесените  надлежности  во  средното
образование. Со Уредбата за методологија за
утврдување на критериуми за  распределбата
на блок дотации за средното образование за
2022 година  се утврдуваат критериумите за
распределба на средствата, додека висината
на основната сума и стандардот по ученик се
определуваат  во  зависност  од  одобрените
средства за оваа намена во Буџетот на РСМ
и бројот на запишани ученици во учебната
година во училиштето.
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Neni 5
Shpërndarja e mjeteve për bllok dotacionet në
arsimin e mesëm do të bëhet përmes buxhetit të
komunës  së  Gostivarit  në  muaj  ose  sipas
dinamikës së kontraktuar përmes Ministrisë së
financave  dhe  Ministrisë  së  arsimit  dhe
shkencës, në llogarritë 903 dhe 937.

Neni 6
Ky vendim hyn  në  fuqi  me  Buxhetin  e  vitit
2022 dhe Vendimin për ekzekutimin e  Buxhetit
për vitin 2022.

Член 5
 Распределените средства од блок дотацијата
по средните  училишта се насочуваат преку
буџетот  на  општина Гостивар месечно или
по  динамика  договорена  меѓу
Министерството  за  финансии  и
Министерството за образование и наука,  на
сметките 903 и 937.

Член 6
Оваа одлука влегува во сила со Буџетот за
2022 година и со одлуката за извршување на
Буџетот за 2022 година.

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/8
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të PROGRAMIT për aktivitetet
në Komunën e Gostivarit nga sfera e arsimit

për vitin 2022

Shpallet  PROGRAMI  për  aktivitetet  në
Komunën e Gostivarit nga sfera e arsimit për
vitin 2022 nr.08-2315/1 që Këshilli i Komunës
së Gostivarit e solli në seancën e mbajtur më
datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на ПРОГРАМА за

активностите на Општина Гостивар во
областа на образованието во 2022 година

Се  прогласува ПРОГРАМА  за
активностите  на  Општина  Гостивар  во
областа  на  образованието  во  2022 година
год. бр.08-2315/1  што Советот на Општина
Гостивар  ja донесе  на  седницата  одржана
на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2315/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

        Në bazë të nenit 22 par. 1 pika 8 dhe nenit 62
paragrafi  1  të  Ligjit  për  vetëqeverisje  lokale
(“Gazeta  zyrtare  e  RM” numër  05/02),  Këshilli  i
Komunës  së  Gostivarit  në  seancën  e  3  -të,  të
mbajtur më   24.12.2021   solli

PROGRAM
për aktivitetet në Komunën e Gostivarit nga

sfera e arsimit për vitin 2022

I.QËLLIMI
Qëllimi bazë i kësaj Programe është:
-Sigurimin  e  raportit  aktiv  nga  ana  e  Këshillit  të
Komunës së Gostivarit në plotësimin e nevojave në
sferën e arsimit;
-Gjetjen  e  formave  për  realizimin  efikas  dhe
ekonomik të procesit arsimor;
-Planifikimin e zhvillimit të arsimit;
-Përmirësimin e kushteve për realizimin e procesit
arsimor;
-Realizimin e kushteve për zhvillimin e arsimit të
lartë

II.AKTIVITETET
Aktivitetet  e  Komunës  së  Gostivarit  për  sferën  e
arsimit  për  vitin  2022  janë  të  orientuar  në
përkrahjen dhe asistencën në realizimin e qëllimeve
të programit.

III.FINANSIMI
Aktivitete nga sfera e arsimit janë të përcaktuar në
programin që financohen nga mjetet nga Ministria e
arsimit  dhe  shkencës,  nga  mjetet  vetanake  të
shkollave,  nga  donacionet  dhe  nga  Buxheti  i
Komunës së Gostivarit për vitin 2022.

     Врз основа на член 22 став 1 точ.8 и член 62
став  1  од  Законот  за  локалната  самоуправа
(“Службен весник на РМ“  број 05/02), Советот
на  Општина  Гостивар  на     3 - та, седница
одржана на     24.12.2021 година донесе:

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Гостивар во
областа на образованието во 2022 година

I. ЦЕЛИ 
Основни цели на оваа Програма се: 
-  Обезбедување  активен  однос  на  Советот  на
Општина  Гостивар   кон   задоволување  на
потребите од областа на образованието; 
-  Изнаоѓање форми за ефикасно и економично
одвивање на образовниот процес; 
- Планирање на развојот на образованието,
-  Подобрување  на  условите  за  обавување  на
образовниот процес; 
-  Создавање  услови  за  развој  на  високото
образование. 

II. АКТИВНОСТИ 
Активностите на Општина Гостивар во областа
на  образованието  во  2022 година  ќе  бидат
насочени  кон  поттикнување,  поддржување  и
помагање  за  остварување  на  целите  на  оваа
програма. 

III. ФИНАНСИРАЊЕ 
Активностите  од  областа  на  образованието
утврдени со оваа програма ќе се финансираат од
средства  на  Министерството  за  образование  и
наука,  од сопствени приходи на училиштата, од
донации и од Буџетот на Општина Гостивар за
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Gjatë realizimit të Programit, Këshilli i Komunës së
Gostivarit  do i  përkrah institucionet  dhe shoqëritë
qytetare që realizojnë projekte nga sfera e arsimit të
financuara dhe nga investitor të ndryshëm-partner të
interesuar, biznes sektori,  fondacione   dhe të tjera
nga vendi dhe nga jashtë.

Mjetet  financiare  nga  buxheti  bazë  i  komunës  u
shpërndahen shkollave fillore  dhe  të  mesme sipas
nevojave  në  llogaritë  637  dhe  603  duke  i  pasur
parasysh  dinamikën  e  të  hyrave  në  buxhetin
komunal.

Mjetet  nga  Bllok  dotacionet  shpërndahen  sipas
vlerës  dhe  dinamikës  nga  transferi  i  mjeteve  nga
Ministria  e  arsimit  dhe  shkencës,  për  rrogën e  të
punësuarve në arsim,  për transportin e nxënësve,
naftë  për  nxehje  dhe  dru,  rrymë,  ujësjellës  dhe
kanalizim,  materiale  shkollore  dhe  mirëmbajtje
rrjedhëse, në llogaritë 903 dhe 937.

Sipas  kritereve  që  janë  të  përcaktuara  për
shpërndarjen  e  bllok  dotacioneve  sipas  numrit  të
nxënësve  të  regjistruar  në  shkollat,   sipas
rregulloreve  dhe  vendimeve  që  sillen  nga  niveli
qendror dhe lokal. 

 IV. AKTIVITETET TJERA
Aktivitetet tjera me të cilat ndihmohet arsimi janë;

-ofrimin e përkrahjes profesionale, teknike dhe llojit
tjetër  me  kuadro  dhe  mjete  me  të  cilat  disponon
komuna;
-Kryetari  i  Komunës  së  Gostivarit  kujdeset  për
realizimin e programit.

Sektori  për  veprimtari  publike,Departamenti  për
arsim  së  bashku  me  Komisionet  e  veçanta
(komisioni  për  furnizim  me  naftë  dhe  dru  për
nxehje,  transporti  i  nxënësve,  komisioni  për
realizimin  dhe  intervenime  në  mirëmbajtjen  e
objekteve shkollore dhe të tjera,e ndjek zbatimin e

2022 година. 
При  реализирање  на  Програмата,  Советот  на
Општина Гостивар ќе ги поддржи институциите
и  здруженијата  на  граѓани  кои  ќе  реализираат
проекти од областа на образованието и детската
заштита  финансирани од  други  инвеститори  –
заинтересирани  партнери,  фондации,  бизнис
секторот и сл.од земјата и од странство. 
Финансиските средства  од основниот буџет ќе
се  распределат  до  основните  и  средните
училишта  според  потребите,  на  сметките  во
трезор  на  637  и  603  имајќи  ги  во  предвид
динамиката на приходите во општинскиот буџет.
Средствата  од  блок  дотацијата  се
распределуваат според износот и динамиката на
трансферот на средствата од Министерството за
образование и наука,  за плати и надоместоци за
вработените  во  образованието,  за  превоз  на
ученици,  нафта  за  греење,  струја,  водовод  и
канализација,  училишни  материјали  и  тековно
одржување,  на сметките 903 и 937.
Според  основен  критериум  со  кои  што  се
распределуваат  средствата  за  блок  дотации  се
бројот  на  децата  запишани  во  училиштата  со
донесени   уредби  и  решенија  на  централно  и
локално ниво.

IV.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ 
Други форми на активности со кои ќе се помага
образованието се: 
-  обезбедување  стручна,  техничка  и  друг  вид
поддршка со кадри и опрема со која располага
општината; 
-Градоначалникот  на  Општина  Гостивар  се
грижи и го обезбедува спроведувањето на оваа
програма. 
Секторот  за  јавни  дејности,Одделението  за
образование  заедно  со  посебни   комисии
(комисија за греење –нафта и дрва и комисија за
следење  на  превозот  на  ученици,  комисија  за
реализирање на интервенции при одржувањето
на  училишните  објекти  и  др,  го  следи
спроведувањето  на  оваа  програма,  покренува
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kësaj  programe.  nxisin  iniciativa  dhe  sjellin
propozime  në  realizimin  e  qëllimeve  dhe
aktiviteteve programore.

V. Dispozitat përfundimtare
Ky program hyn  në  fuqi  në  ditën   e  sjelljes  dhe
shpallet  në  ,,  Buletinin  zyrtar  të  Komunës  së
Gostivarit”

иницијативи и поднесува предлози во врска со
остварувањето  на  програмираните  цели  и
активности.
V. Завршни одредби
Оваа  програма  влегува  во  сила  веднаш  и  се
објавува   во  “Службен  гласник  на  Општина
Гостивар. 

Finansimi/Финансирање 2022

Arsimi /образование   
Arsimi fillor/ основно образование   
   

pozicioni /ставка
  

buxheti
baze/основен
буџет

                          
                  

421
shërbime  komunale(naftë  për  nxemje,  rrymë,  ujësjellës
dhe  kanalizim)/комунални  услуги,  греење,  струја,
водовод и канализација)

sipas
nevojës/
по
потреба         17.037.000

423
materijale   dhe inventar  të  imët,  (materijale  zyre,  mjete
higjienike)/материјали и ситен инвентар (канцелариски
материјали, средства за оддржување на хигиена и др)

sipas
nevojës/
по
потреба 4.064.000

424

mirëmbajtje   rrjedhëse(mirëmbajtje  të  ndërtesave,
dezinfektim   dhe  deratizim,  mirëmbajtje  të  pajimeve
softverike  dhe  hardverike,  pajime  tjera,   ndihmëse  në
arsim, / тековно одржување на објекти, дезинфекција,
оддржување  на  софтверска  и  хардверска  опрема,  и
друга  опрема,  и  други  помошни  активности  во
образование)

sipas
nevojës/
по
потреба 2.096.000

425 shërbime të kontraktuara (transport të nxënësve, shërbime
të  kontraktuara,  dhe  shërbime  tjera  shkollore,kontrolla
shëndetësore  të  punësuarve  e  tj)/договорни  услуги
(превоз на ученици, договорни услуги, и други услуги
во образование, здравтсвени контроли на вработените

sipas
nevojës/
по
потреба

15.076.000
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и др.)

426
shërbime  tjera  (shpalljeve  publike  etj)/други  тековни
расходи(објавување на огласи)

sipas
nevojës/
по
потреба 541.000

464

Vendime Gjygjësore /Судски Решенија 

sipas
nevojës/
по
потреба      1.  500.000

gjithsejt/вкупно  

Dotacionet/ Дотации  25.357.000
Vetëfinansimi/ самофинансирање  14.957.000
         TOTAL 40.314.000

Arsimi /образование   
Arsimi i mesëm /средно образование   
   

pozicioni/ставка
  

buxheti
baze/основен
буџет

                    

421
shërbime  komunale(naftë  për  nxemje,  rrymë,  ujësjellës
dhe  kanalizim)/комунални  услуги,  греење,  струја,
водовод и канализација)

sipas
nevojës/
по
потреба 16.054.000

423
materijale   dhe inventar  të  imët,  (materijale  zyre,  mjete
higjienike)/материјали и ситен инвентар (канцелариски
материјали, средства за оддржување на хигиена и др)

sipas
nevojës/
по
потреба 3.249.000

424

mirëmbajtje   rrjedhëse(mirëmbajtje  të  ndërtesave,
dezinfektim   dhe  deratizim,  mirëmbajtje  të  pajimeve
softverike  dhe  hardverike,  pajime  tjera,   ndihmëse  në
arsim, / тековно одржување на објекти, дезинфекција,
оддржување  на  софтверска  и  хардверска  опрема,  и
друга  опрема,  и  други  помошни  активности  во
образование)

sipas
nevojës/
по
потреба 5.760.000
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425

shërbime të kontraktuara (transport të nxënësve, shërbime
të  kontraktuara,  dhe  shërbime  tjera  shkollore,  kontrolla
shëndetësore të  punësuarve)/договорни  услуги  (превоз
на  ученици,  договорни  услуги,  и  други  услуги  во
образование, здравствени  контроли на вработените)

sipas
nevojës/
по
потреба 21.012.000

426
shërbime  tjera  (shpalljeve  publike  etj)/други  тековни
расходи(објавување на огласи)

sipas
nevojës/
по
потреба 722.000,00

464
transfere  tjera(pagesa  të  vendimeve  gjyqësore)/други
трансфери (плаќање на судски решенија)

sipas
nevojës/
по
потреба 450.000

            480
 Blerje e pajisjeve

 234.000
            482 Objekte të tjera ndërtimore 840.500
            483 Blerje mobijesh 392.000

gjithsejt/вкупно  62.061.700,00

Dotacionet/ Дотации  22.800.000
Vetëfinansimi /самофинансирање  25.902.000
                TOTAL 48.702.000

buxheti
baze/основен
буџет

482
shpenzime  kapitale  në  arsim/капитални  расходи  во
образование

sipas
nevojës/
по
потреба

Shpenzime kapitale në arsim/капитални расходи 
Во образование

2.1.NBO  – 2.000.000

Buxheti
bazë/основен
буџет

TOTAL       2.000.000

Çerdhe/градинка
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Pozicioni/
ставка

Buxheti
bazë/основен
буџет

421 Shërbime komunale/комунални услуги 3.250.000

423
Materiale  dhe  inventar  të  imët/материјали  и  ситен
инвентар 6.370.000

424 Mirëmbajtje objektiit 5..170.000

425

Mirëmbajtje  rrjedhëse(mirëmbajtje  të  objekteve,
dezinfektim dhe deratizim, si dhe aktivitete ndihmëse të
tjera  në  çerdhe/тековно  одуржување  на  објекти,
дезифекција  и  други  помошни  активности  во
градинка) 2.800.000

426 Shpenzime për prenzentim,seminare,konferenca 230.000
427 Punësime të përkohshme .000
480 Blerje të pajisjeve 960.000
482 VAO -   Ndërtim -rionstruim .000
486 Blerje të automjeteve motorike 600.000

TOTAL 19.180.000
Dotacionet/ Дотации  6.800.000
Vetëfinansimi /самофинансирање  12.380.000
Donacionet/ Донации
                TOTAL 19.180.000

Kryetar i Këshillit
Претседател на Совет

Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/9
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të PROGRAMIT për aktivitetet
e Komunës së Gostivarit nga sfera e kulturës

dhe financimi i tyre për vitin 2022

Shpallet  PROGRAMI  për  aktivitetet  e
Komunës  së  Gostivarit  nga  sfera  e  kulturës
dhe  financimi  i  tyre  për  vitin  2022 nr.08-
2316/1 që Këshilli i Komunës së Gostivarit e
solli  në  seancën  e  mbajtur  më  datë
24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на ПРОГРАМА за

активностите на Општина Гостивар од
областа на културата и нивното

финансирање за 2022 година

Се  прогласува ПРОГРАМА  за
активностите  на  Општина  Гостивар  од
областа  на  културата и  нивното
финансирање  за  2022  год. бр.08-2316/1
што  Советот  на  Општина  Гостивар  ja
донесе  на  седницата  одржана  на
24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2316/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар
 
Në bazë  të  nenit  22,  paragrafi  1  pika  5   të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz. zyrtare e
RM”,  nr.  5/02),  dhe  nenit  2  të  Statutit  të
komunës  së  Gostivarit  (“Fletorja  zyrtare  e
Komunës  së  Gostivarit”,  nr.07-06/06  ),
Sektori  për veprimtari  publike  i  propozon
Këshillit të komunës së Gostivarit:

PROGRAM
për aktivitetet e Komunës së Gostivarit nga

sfera e kulturës dhe financimi i tyre për
vitin 2022

HYRJE

     Në bazë të kompetencave që ndërlidhen
me  Ligjin  për  vetëqeverisje  lokale  si  dhe
mundësive  reale  financiare   dhe  natyrave  të
ndryshme  me  të  cilat  disponon  Komuna  e
Gostivarit   për  realizimin  e  Programit  për
Kulturë,  Seksioni  për  punë  juridike,  të
përgjithshme,  vetëqeverisje  vendore  dhe
marrëdhënie  me  publikun,  e  koncipon  këtë
Propozim program.
     Me qëllim të kyçjes së numrit më të madh
të  qytetarëve  të  cilët  kanë  afinitete   dhe
përvojë paraprake nga lëmi i kulturës, rritjes
së  transparencës si dhe mundësimin e kyçjes
së qytetarëve pavarësisht nga përkatësia e tyre
etnike,  konfesioneve apo gjinore,  qytetarët  e
interesuar  do  të  njoftohen  me  kohë   për
Programin, do të  kenë  qasje maksimale  ndaj
informatave të ndërlidhur me të, me qëllim që
të mund të konkurrojnë me propozime të tyre
për realizimin e të njëjtit. 

Врз  основа  на  член  22,  став  1,  точка  5 од
Законот за локална самоуправа (“Сл. весник
на  РМ“  бр.5/02),  и  член  2  од  Статутот  на
Општина  Гостивар  (“Сл.  гласник  на
Општина  Гостивар“   бр.07-06/06  ),
Одделението  за  правни,  општи  работи,
месна самоуправа и односи со јавноста му
предлага на Советот на Општина Гостивар :

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Гостивар од

областа на културата и нивното
финансирање за 2022 година

ВОВЕД

Врз  основа  на  надлежностите  кои  се
однесуваат на Законот за локална самоуправа
како и на реалните финансиски можности и
разни  природи  со  кои  располага  Општина
Гостивар  за  реализација  на  Програмата  за
култура,  Одделението  за  правни,  општи
работи,  локална  самоуправа  и  односи  со
јавноста,  ја  конципира  оваа  Предлог
програма.
Со цел вклучување на поголем број граѓани
кои  имаат  наклонетост  и  имаат  претходно
искуство  од  областа  на  културата,
зголемување  на  транспарентноста  како  и
овозможување  на  вклучување  на  граѓаните
независно  од  нивната  етничка  верска  или
полова  припадност,  заинтересираните
граѓани ќе бидат благовремено запознаени со
Програмата,  ќе  имаат  максимален  пристап
кон  информациите  поврзани  со  неа,  за  да
можат  да  аплицираат  со  свои  предлози  во
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 Me këtë Program përcaktohet edhe lartësia e
mjeteve për realizim në bazë të kritereve për
financim  të  programeve  dhe  projekteve  për
vitin 2022.

I. QËLLIMET

       Përcaktimi  dhe  implementimi  i  këtij
Programi  ka  për  qëllim  për  të  përmbushur
objektivat specifike qe do të rrisë zhvillimin
kulturor  të  Komunës  së  Gostivarit  dhe
promovimin  e  trashëgimisë  kulturore  dhe
diversitetin etnik jashtë kufijve komunal.  Në
këtë kontekst  numërohen qëllimet si në vijim:

 Të krijoj kushte për jetë të begatshme,
kualitative  kulturore,  në  nivel  të
komunës së Gostivarit. 

 Rruajtja si dhe afirmimi i trashëgimisë
materiale  dhe  kulturore  të  komunës
së  Gostivarit  dhe  të  identitetit  të  saj
kulturor. 

 Nxitja dhe afirmimi i diversitetit etnik
dhe ndryshimeve kulturore.

 Nxitja  dhe  afirmimi  i  krijimit
të  artistëve të rinj në të gjitha sferat e
jetës  kulturore.

 Përkrahje dhe promovim të projekteve
dhe  programeve  të  cilat  janë  në  hap
me   trendin  kulturor  evropian  dhe
botëror.

 Sigurim  të  kontinuitetit  të
manifestimeve  tradicionale  kulturore
të  cilat  janë  në  karakter  lokal  dhe
ndërkombëtarë.

 Prezantim  dhe  afirmim  të  krijimit
modern.

реализацијата на истата.
Со оваа Програма се определува висината на
средства  за  реализација  врз  основа  на
критериумите за финансирање на програми и
проекти за 2022 година. 

I. ЦЕЛИ

      Со дефинирање и реализирање на оваа
Програма  се  настојува  да  се  исполнат
одредени  цели,  кои  ќе  го  зголемат
културниот развој на Општина Гостивар и ќе
го  промовираат  културното  наследство  и
етничката  разновидност  надвор  од
општински  граници.  Во  тој  контекст  се
набројуваат следниве цели :

 Обезбедување  услови  за  богат,
квалитетен и разновиден културен
живот,  на  ниво  на  Општина
Гостивар,;

 Чување  и  афирмирање  на
материјалното  и  на  духовното
културно наследство на  Општина
Гостивар  и  на  неговиот  културен
идентитет;

 Поттикнување  и  афирмирање  на
етничката  разновидност  и
разноличност во културата

 Поттикнување  и  афирмација  на
творештвото на младите уметници
во  сите  сфери  на  културното
живеење;

 Подржување  и  промовирање
проекти и програми кои се во тек
со  современиот  европски  и
светски културен тренд,

 Обезбедување  континуитет  на
традиционалните  културно-
уметнички  манифестации  кои  се
од  локален  и  меѓународен
карактер;

 Презентирање  и  афирмирање  на
современото творештво;
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 Kremtimi  dhe  afirmimi  i  datave  dhe
personave të rëndësishëm për historinë
dhe kulturën e tyre. 

 Aktivitete  të  cilat  janë  në  funksion
të  stimulimit  dhe  rimëkëmbjes  të
artizanatëve  dhe  shkathtësive
tradicionale dhe promovim të vendeve
të vjetra në qytet.

 Inkurajimi i bashkëpunimit të kulturës
ndërkombëtare prej nga prioritet do të
ketë bashkëpunimi reciprok më qytetet
e  vëllazëruar  dhe  programet  për
bashkëpunim kulturor regjional. 

 Përkrahje  të  projekteve  të  sektorit  jo
qeveritar  të  cilët  janë  në  interes  të
komunës së Gostivarit.

II. AKTIVITETE

     Komuna e Gostivarit, aktivitetet që kanë të
bëjnë  me  fushën  e  kulturës  do  t’i  orientojë
drejt  inicimit,  nxitjes,  përkrahjes  dhe
ndihmesës për realizimin e qëllimeve të këtij
Programi, edhe atë:

 Realizimin  e  manifestimeve  dhe
programeve të  cilat  janë bërë tashmë
tradicionale në Komunën e Gostivarit.

 Inkorporimin e ideve dhe propozimeve
nga qytetarë dhe grupe qytetarësh për
organizimin  dhe  realizimin  e
manifestimeve të reja;

 Organizimi  dhe  realizimi  i
manifestimeve,  projekteve  dhe
programeve nga  lëmi  i  kulturës,  artit
dhe  letërsisë  që  i  japin  rëndësi  të
veçantë komunës së Gostivarit;

 Avancimi  i  bashkëpunimit  kulturor
dhe  shkëmbimi  i  vlerave  me  artistë
kulminant nga vendi dhe jashtë tij;

 Avancimi  i  bashkëpunimit  kulturor
dhe shkëmbimi i vlerave me qytetet e

 Одбележување на значајни датуми
и личности од неговата историја и
култура,

 Активности кои се во функција на
стимулирање  и  обновување  на
старите занаети и традиционални
вештини  и  промовирање  на
старите градски подрачја,

 Поттикнување  на  меѓународна
културна  соработка  при  што
приоритет  ќе  има  реципрочна
соработка  со  збратимените
градови  и  програмите  за
регионална културна соработка;

 Поддржување  проекти  од
невладиниот  сектор  кои  се  од
интерес за Општина Гостивар.

II. АКТИВНОСТИ

Активностите  на  Општина  Гостивар  во
областа на културата ќе бидат насочени кон
иницирање,  поттикнување,  поддржување  и
помагање за остварување на целите на оваа
Програма и тоа:

 Реализација  на  манифестации  и
програми  кои  веќе  станале  тради-
ционални во Општина Гостивар;

 Внесување  на  идеи  и  предлози  од
граѓани  и  групи  граѓани  за
организирање  и  спроведување  на
нови манифестации

 Организирање  и  спроведување  на
манифестации,  проекти  и  програми
од областа на културата, уметноста и
книжевноста  кои  му  даваат  посебно
обележје на општина Гостивар;

 Унапредување на културна соработка
и  размена  на  вредности  со  врвни
уметници од земјата и од странство;

 Унапредување  на  културната
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binjakëzuar mbi baza të reciprocitetit;

 Avancimi i bashkëpunimit kulturor me
organizatën  ndërkombëtare  dhe  me
fondacione  që  e  mbështetin  dhe  e
ndihmojnë  kulturën  dhe  artin  në
bashkësitë lokale.

соработка и размена на вредности со
збратимените  градови  базирано  на
реципроцитет;

 Унапредување  на  културната
соработка  со  меѓународни
организации  и  фондации  кои  ја
поддржуваат  и  помагаат  културата  и
уметноста во локалните заедници.

Pasqyra e aktiviteteve për vitin 2022/ Преглед на активнoсти за 2022година

Nr./Бр. AKTIVITETE/АКТИВНОСТИ Кoha e realizimit
Време  на
реализација

BARTËSI/НОСИТЕЛ

1. Shënimi i ditës së Mësuesit
Одбележување  на  Денот  на
Учителот

 7 Mars/Март
K. e Gostivarit
Sh.Fillore  dhe  të
Mesme
O. Гостивар
Осн.иCредни Училиш.

2. Shënimi i ditës së Gruas
Одвележување на Ден на жената

8 Mars/Март K.e  Gostivarit,  OJQ  e
tërinjëve
О. Гостивар  НВО на
младите.

3. Shënimi  i  Ditës  ndërkombëtare  të
Romëve
Одбележување на  Меѓународниот
ден на Ромите

8 Prilli/Април K. e Gostivarit-OJQ
О. Гостивар – НВО-и

4.  Shënimi i Ditës së Evropës
Одбележување  на  Денот  на
Европа   

9 Maj/Maj K.e Gostivarit 
O.Гостивар

5. Shënim i Ditës së arsimit maqedonas
Одбележување  на  Денот  на
македонската просвета  

 24 Мај/Мај K. e Gostivarit
Sh.Fillore  dhe  të
Mesme dhe OJQ
О. Гостивар
Осн.  и  Cредни
Училиш и НВО

6. 9 Коrrik-ngjarjet e Gostivarit 9 Korrik-Јули Komuna e Gostivarit
-Akademi Përkujtimore-
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Општина  Гостивар-
Академија-

7. 29 Korrik – Homazh dëshmorëve

29 Јули – почит на хероите 

29 Korrik/Јули K. e Gostivarit-homazh 
О. Гостивар
-почит на хероите

8. Vera Kulturore-

Културно лето – 

Korrik-Gusht

Јули-Aвгуст

K.  e  Gostivarit-SHKA-
të,etj.
О.  Гостивар,  КУД-ови
и др.

9. Kuzhina tradicionale e Gostivarit
Гостиварска традиционална кујна

Korik/Shtator
Јули/Cептември

К.е  Gostivarit  me
kuzinat  popullore  dhe
OJQ
О.Гостивар co народни
кујни и НВО

10. Panairi i Librit  
Саемска Книга

20  Shtatori/
Cептември

K.Gostivarit  me
Shtëpitë Botuese
О.Гостивар  со
Издавачките Kуќи

11. Dita e fëmijëve me autizëm
Денот на деца со аутизам

3 Tetor/Октомври K. e Gostivarit + OJQ
О.Гостивар + НВОи

12. Othello - Festival i teatrove
Оthello – Театар Фестивал

5-9 Nëntor/Ноеври OJQ+Komuna
НВО + О. Госивар

13. Shënimi  i  Ditës  së  Alfabetit  Shqip
Одбележување  на  албанската
азбука  

22 Nëntor/Ноември K.e  Gostivarit  me
Shkollat e Mesme
О.  Гостивар  со
Cредните Yчилишта

14. Shënimi i Festës së Flamurit
Одбележување  на  празникот  на
Aлбанското Знаме

28 Nëntоr/Ноември
  

K.e  Gostivarit  me
Shkollat Fillore
О.  Госивар  со
Oсновите Училишта

15. Shënimi i Alfabetit turk
Одбележување на турската азбука

21 Dhjetor/Декeмври О. Гостивар – НВО

16. Shënimi i Ditës së Komunës
Одбележување  на  Денот  на
Општина

23 Dhjetor/Декември K.e  Gostivarit-Këshilli
Komunal
О.  Гостивар-Совет  на
Општина
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Arsyetim

     Aktivitetet në fushën e kulturës të caktuar
me  këtë  Program,  do  të  financohen   nga
Buxheti  i  Komunës  së Gostivarit  të  paraparë
për  vitin  2022,   OJQ-të  e  ndryshme  që
funksionojnë në territorin e vendit dhe jashtë,
përfaqësitë  diplomatike  në  vend,  donatorë  të
huaj etj. 
      Gjatë realizimit të Programit,  Këshilli i
komunës së Gostivarit do t’i mbështet artistët
individual,  institucionet,  SHKA-të,shoqatat  e
qytetarëve  gjatë  realizimit  të  projekteve  të
kulturës,  për  sigurimin  e  mjeteve  financiare
dhe ndihmë tjetër nga: 

-Ministria  e  Kulturës  e  Republikës  së
Maqedonisë;
-Shoqata  tregtare,  ndërmarrje  publike,
fondacione dhe persona të tjerë fizik e juridik;

-Partnerë të  interesuar  për  bashkëpunim  në
vend dhe jashtë tij;
-Burime të tjera.
Në  programin  e  aktiviteteve  të  komunës  së
Gostivarit  në fushën e  kulturës  janë paraparë
një numër i madh aktivitetesh me realizimin e
të cilave pritet  rilindje e kulturës në Gostivarit.

Janë  paraparë  aktivitete  të  shumta  e  të
rëndësishme që duhet të bëhen tradicionale.

Përshkrimi i aktiviteteve të parapara:
1-2, Për nder të 7 Marsit- Ditës së Mësuesit
dhe  8  Marsit-  Ditës  së  Gruas, si  data  të
rëndësishme  nacionale  respektivisht
ndërkombëtare,  Komuna  organizon  një  sërë
manifestimesh  në  hapësirat  e  saja  dhe  në
institucionet arsimore.
3.  Komuna  e  Gostivarit  në  bashkëpunim me
OJQ-të e nacionalitetit rom, në respekt të tyre
shënon  më  8  Prill,  ditën  ndërkombëtare  të
romëve.

Образложение

     Активностите од областа на културата
утврдени  со  оваа  Програма  ќе  се
финансираат  од  Буџетот  на  Општина
Гостивар предвидени за 2022 година, разни
НВОи кои функционираат во земјава  и  во
странство,  дипломатски  претставништва,
странски донатори и др.
       При  реализацијата  на  Програмата,
Советот  на  Општина  Гостивар  ќе  ги
поддржи  индивидуални  уметници,
институции,  КУД-ови,  здруженија  на
граѓани при реализирањето на проектите од
културата,  за  обезбедување на  финансиски
средства и друга помош од:
- Министерството 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.
Во програмата за активностите на Општина
Гостивар  во  областа  на  културата  се
предвидени  голем  број  активности  со  чие
реализирање  се  очекува  преродба  на
културата во Гостивар.
Предвидени  се  голем  број  значајни
активности  кои  треба  да  станат
традиционални.
Опис на предвидени активности:
1-2.  По  повод  на  7  Март  –  Ден  на
учителот и 8 Март – Ден на жената,  како
значајни национални и меѓународни датуми,
Општината организира низа манифестации
во  нејзини  простории  и  во  образовни
институции.
3. “Општина Гостивар во соработка со НВО
и од ромска националност, во нивна чест го
одбележува 8 Април, меѓународниот ден на
Ромите. 
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4.  Komuna  e  Gostivarit  në  bashkëpunim me
shkollat  fillore  dhe  te  mesme kremton festën
Dita  e   Evropës që  nënkupton  manifestimin
qendror  që  mbahet  në  sheshin  e  qytetit   me
program  të  begatshëm  dhe  prezantim  të
përfaqësuesve  të  Unionit  Evropian  në
Maqedoni
5.  Më  24  Maj -  Аrsimi  maqedonas  shënon
ditën e  sajë të  rëndësishme - Ditën e  arsimit
maqedonas  me  çka  Komuna  bart  aktivitete
bashke me OJQ.

6.  Komuna  e  Gostivarit  me  përkushtim
përkujton ngjarjet e 9 Korrikut me organizim
të homazheve nëpër varrezat e dëshmorëve si
dhe  akademisë  përkujtimore  në  Qendrën  për
kulturë.
7.Komuna  e  Gostivarit  organizon  homazh  te
varrezat e dëshmorëve.
8.  Komuna  e  Gostivarit   organizon   Verën
kulturore  me  aktivitete  të  ndryshme   nga
sfera  e  kulturës  që  do  ta  plotësonin  dhe
begatonin jetën kulturore sidomos në vigjilje të
ardhjes  së  mërgimtarëve  tanë  me  punë  të
përkohshme në shtetet e ndryshme të Evropës.
Gjatë  organizimit  nga  ana  e  komunës  kyçen
edhe  OJQ-të e Gostivarit, Shoqëritë Kulturore-
artistike, individë të cilët merren me veprimtari
të fushës së kulturës.
9.Komuna  në  bashkëpunim  me  kuzhinat
popullore dhe OJQ organizon ditën e Ushqime
tradicionale nga Kuzhina Gostivarase.
10.  Komuna  në  bashkëpunim  me  Shtëpitë
Botuese organizon  Panair Libri në qendër të
qytetit.  
11.Komuna  shënon  Ditën  e  fëmijëve  me
autizëm.
12.Komuna  në  bashkëpunim  me  Teatrin  dhe
Qendrën  për  kulturë  organizon  Festivalin
teatror-OTHELLO

13.Dita e Аlfabetit Shqip shënohet  edhe nga

4. Општина  Гостивар,  во  соработка  со
средните  и  оцновните  училишта  слави
Денот  на  Европа,  што  подразбира  дека
централната  прослава  ќе  се  одржи  на
градскиот  плоштад  со  богата  програма  и
презентација од страна на претставници од
Европската унија во Македонија 
5.  На 24  Мај  Македонската Просвета го
одбележува  својот  најзначаен  ден  –  Денот
на  македонските  просветители  при  што
Општината  е  носител  на  активностите
заедно со НВО.
6.  Општина  Гостивар  со  посветеност  ги
одбележува  настаните  од  9-ти  Јули,  со
посета  на  гробовите  на  паднатите  и
меморијална  академија  во  Центарот  за
културата .
7.Општина Гостивар организира посета  на
гробобите  на почит на хероите.
8.  Општина  Гостивар  организира
Kултурна лето, сo различни активности од
областа на културата кои ќе го исполнат и
збогатат  културниот  живот,  особено  во
пресрет на доаѓањето на нашите иселеници
со  привремена  работа  во  разни  европски
земји.  Во  организацијата  од  страна  на
општината  се  приклучуваат  и  НВОи  од
Гостивар, КУД, поединци кои се занимаваат
со дејности од областа на култура.
9. Општина заедно со Здруженијата и  НВО
организира  Традиционална  храна  од
гостиварска Кујна.
10. Општината во соработка со Издавачките
Куќи организира Саем на Книга.

11.  Општина забележува  Денот на децата
со аутизам.
12.Општина заедно со Театарот и со Центар
за  Култура  организира  Театарски
Фестивал-ОTHELLO

13.  Ден  на  Албанската  Азбука ден  се
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ana e komunës së Gostivarit me mbështetje të
institucionet tjera arsimore shqipe. 

14.Komuna në mënyrë festive me aktivitete të
shumta artistike dhe kulturore shënon  Ditën e
Flamurit
15.Shënimi  i  Аlfabetit  Тurk në  komunën  e
Gostivarit.
16.Më 23 Dhjetori  - Dita e Komunës.

III. KRITERET

Me  këto  kritere  përcaktohet  mënyra  e
financimit  të  punës  dhe  aktiviteteve  të
institucioneve  kulturore,  ku  komuna  e
Gostivarit  është  themelues  si  dhe  projekte,
programe  dhe  manifestime  me  interes  publik
për komunën e Gostivarit. 
Mjetet për shumat e planifikuara të programit
K4  në  bazë  të  shpenzimeve  për  mbështetjen
financiar tе shoqëritë kulturore artistike do të
shfrytëzohen  me  vendim  të  komisionit  të
formuar  nga  ana  e  kryetarit  të  komunës  për
këtë qëllim,           në bazë të kritereve të
theksuara dhe atë: 

 Renomeja e vetë shoqatës
 Të arritura nga garat e kaluara

 Shoqëria kulturore e rangut më të ulët,
derisa  ka  hapësirë  më  të  madhe  të
aktiviteteve nga shoqëritë të rangut më
të lartë 

 Madhësia  e  shoqatës  dhe  numri  i
seksioneve në kuadër të së njëjtës 

 Vendi  i  prezantimit  të  Komunës  (në
nivel  regjional,  nacional  apo
ndërkombëtarë),  bashkëpunim  dhe
pjesëmarrje  në  manifestime  dhe
projekte  ndërkombëtare  në  bazë  të
reciprocitetit etj.

обележува  и  од  страна  на  Општина
Гостивар  со  поддршка  на  други  албански
образовни институции.
14.  Општина  на  свечен  начин  со  бројни
културни  и  уметнички  активности  го
одбележува Ден на знамето.
15. Одбележување на  Турската Азбука во
општина Гостивар.
16. На 23 Декември - Ден на Општината . 

III. КРИТЕРИУМИ

 Со овие Критериуми се утврдува начинот
на финансирање на работата и активностите
на установите од областа на културата, кои
оперираат  во  Општина  Гостивар,  како  и
проекти, програми и манифестации од јавен
интерес за Општина Гостивар.
Средствата  во  планираните  износи  на
програмата  К4  по  основ  на  трошоци  за
финансиска  поддршка  на  културно
уметничките  друштва  ќе  се  искористуваат
по  решение   на  комисијата  формирана  од
страна  на  Градоначалникот  за  таа  намена,
врз основа на наведените критериуми,и тоа:

 Реномето на самото друштво
 Постигнувањата  од  минатите

натпревари
 Културно друштво на помал ранг,

а  има  поголем  обем  на
активности  од  повисоко
рангирано друштво

 Големината  на  друштвото  и
бројот на секциите во рамките на
истото

 Местото  на  презентација  на
Општината  (регионално,
национално  или  меѓународно
ниво),  соработка  и  учество  на
меѓународни манифестации и во
проекти  врз  основа  на
реципроцитет и др.
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 Akceptimi  i  shfaqjeve  nga  ana  e
publikut dhe pretendimet e shoqërisë.

 Përkrahje financiare dhe sponsorë tjerë.

 Punë voluntere nga ana e anëtarëve të
shoqatës për të arritur rang më të lartë
të shoqatës.

 Lidhshmëria e aktiviteteve të shoqërisë
me  shkollat  fillore  dhe  të  mesme  në
komunë,   në  drejtim  të  rritjes  së
aktiviteteve sportive. 

 Eliminimin  e  dukurive  devijante  të
shoqërisë nëpërmjet punës në shoqatë.

 Jetë të begatshme, kualitative kulturore
në nivel të komunës së Gostivarit.

 Ruajtjen dhe afirmimin e trashëgimisë
materiale shpirtërore kulturore.

 Inkurajimin  dhe  nxitjen  e  diversitetit
etnik dhe diversitetin në kulturë.

 Inkurajimin e krijimtarisë së të rinjve.

 Kontiuinitet  të  manifestimeve
tradicionale  kulturore-artistike  të  cilat
janë  në  interes  të  komunës  së
Gostivarit.

 Prezantim  dhe  afirmim  të  krijimit
modern.

Në  pajtueshmëri  me  këto  kritere,  si  dhe  me
hulumtimin  në  teren  dhe  mbledhjen  e
informatave shtesë  nga ana e  Komisionit  për
mbështetjen  financiare  të  shoqërive  dhe
aktiviteteve kulturore, dhe me leje të kryetarit
të  komunës,  sillet  vendim  për  mbështetjen
financiare   të  shoqatave  të  caktuar,  ngjarje,
projekt, program ose manifestim. 

 Акцептирањето  од  страна  на
јавноста  на  настапите  и
претензиите на друштвото

 Финансиската поддршка од други
спонзори

 Доброволната  работа  од  страна
на   членовите  на  друштвото  за
постигнување на повисок ранг на
друштвото.

 Поврзаноста  на  активностите  на
друштвото  со  основните  и
средните училишта во смисла на
зголемување  на  спортските
активности.

 Елиминирање  на  девијантните
појави  во  општеството  преку
работа во друштвото

 богат,  квалитетен  и  разновиден
културен  живот  на  ниво  на
Општина Гостивар,

 чување  и  афирмирање  на
неговото  материјално  духовно
културно наследство, 

 поттикнување  и  афирмирање  на
етничката  разновидност  и
разноличност во културата, 

 поттикнување на творештвото на
младите, 

 континуитет на традиционалните
културно-уметнички
манифестации кои се од интерес
за Општина Гостивар, 

 презентирање  и  афирмирање  на
современото творештво,

Во согласност со овие критериуми,  како и
со  теренско  испитување  и  прибирање  на
дополни-телни  информации  од  страна  на
членовите  на  Комисијата  за  финансиската
поддршка  на  културните  активности  а  со
одобрение од Градоначалникот, се донесува
решение  за  спонзорирање  на  одредено
друштво,  настан,  проект,  програма  или
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IV. FINANSIM

Komuna e Gostivarit do të financojë projekte
dhe programe  të  sektorit jo qeveritar të cilët
do  të    edukojnë  rininë,  do  të  stimulojnë
potencialin       e  tyre  krijues,  dhe  do   ta
zhvillojnë  ndjenjën  e    tyre  për  tolerancë
multietnike  dhe  trajtimin  e  identiteteve
kulturore të ndryshme.

Në fushën e amatorizmit komuna e Gostivarit,
do të marrë pjesë me financim të realizimit të
aktiviteteve në vijim:

 Pjesëmarrje  në  shoqata  kulturore-
artistike  dhe  grupe  në  festivale  me
renome ndërkombëtare.

 Pjesëmarrje  në  organizimin  e
festivaleve ndërkombëtare.

 Organizim  të  koncerteve  vjetore  duke
mbuluar  një  pjesë të  shpenzimeve për
huazimin e sallës. 

        Komuna e Gostivarit do të merr pjesë me
mjete  në  shënimin  e  programeve  dhe
aktiviteteve jubilare.
                Komuna e Gostivar do të merr pjesë
me  mjete  në  blerjen  e  librave  (poezi  dhe
prozë), të cilat para se gjithash janë me tema të
lidhura me komunën e Gostivarit dhe qytetarët
e tij.  
         Komuna e Gostivarit do të merr pjesë me
mjete  të  duhura  në  realizimin  e  filmave
dokumentarë të cilat e afirmojnë pasurinë e saj
natyrore dhe trashëgimisë historike kulturore. 
        Komuna e Gostivarit  do të financojë
programe  dhe  projekte  të  cilat  janë  në
përputhshmëri  me  kushtet  të  përcaktuara  me
konkurset vjetore për financim të programeve
dhe projekteve në sferën e kulturës në interes të
komunës së Gostivarit. 

манифестација.
IV. ФИНАНСИРАЊЕ

Општина Гостивар ќе финансира проекти и
програми на невладиниот сектор кои ќе ја
едуцираат  младата  популација,    ќе  го
стимулираат  нивниот творечки потенцијал
и  ќе  го  развиваат  нивното  чувство  за
мултиетничка  толеранција  и  почитување и
негување  на  различните  културни
идентитети.
Во  областа  на  аматеризмот  Општина
Гостивар, ќе учествува со дел од средствата
за реализирање на следните активности:

 учество  на  културно  -  уметнички
друштва  и  групи  на  реномирани
меѓународни фестивали. 

 Учество  во  организирање
меѓународни фестивали 

 организирање  годишни  концерти
преку  покривање  на  дел  од
трошоците за изнајмување на сала 

     Општина  Гостивар  ќе  учествува  со
средства  во  одбележување  на  јубилејни
програми и активности.
      Општина  Гостивар  ќе  учествува  со
средства во откуп на книги ( поезија и проза
)  ,  кои  се  пред  се   тематски  поврзани  со
Општина Гостивар и неговите граѓани.
       Општина Гостивар ќе учествува со дел
од  средства  потребни  за  реализација  на
документарни филмови кои го афирмираат
неговото природното богатство  и културно
историското наследство.
      Општина  Гостивар  ќе  ги  финансира
програмите  и  проектите  што  се  во
согласност   со  условите  утврдени   со
годишните  конкурси  за  финансирање  на
програми и проекти од областа на културата
од интерес за Општина Гостивар.
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K4– Krijimtari dhe manifestime kulturore

Për realizim të programeve dhe projekteve të
manifestimeve  dhe  aktiviteteve  në  sferën  e
kulturës në interes dhe rëndësi për komunën e
Gostivarit,  në  Buxhetin  për  vitin  2022  janë
siguruar gjithsej 1.000.000 den.
Vlera  minimale  e  shpenzimit  për  nxitje  të
zhvillimit të kulturës në nivel lokal do të jetë
15.000 denarë,  ndërsa  vlera  maksimale
180.000 denarë, gjatë pagesës individuale.

Në  kuadër  të  këtyre  vlerave,  janë  definuar
kategori të diametrave të mjeteve financiare të
parapara  dhe  kushteve  gjatë  të  cilave  do  të
ishte paguar ndonjë shumë, edhe atë:

A. 15.000 – 60.000

 Ndihmë  për  shoqëritë  kulturore  në
pagesën e shpenzimeve rrjedhëse

 Financim  i  një  pjese  të  shpenzimeve
gjatë  pjesëmarrjes  së  shoqërive
kulturore  dhe  individëve  në  gara  me
karakter lokal dhe rajonal

 Sigurimi  i  hapësirave  për  mbajtje  të
shfaqjeve,  ekspozitave,  krijimeve  të
ndryshme

B. 60.000-100.000
 Financimi  i  një  pjese  të  shpenzimeve

gjatë  pjesëmarrjes  së  shoqërive
kulturore  dhe  individëve  në  gara  me
karakter nacional,

 Ndihmë  gjatë  blerjes  së  librave  për
bibliotekën  e  qytetit  dhe  biblioteka  e
shkollave,

 Ndihmë gjatë financimit të publikimeve
të  ndryshme  kulturore  me  karakter
nacional,

 Financim i një pjese të shpenzimeve për

К4  -  Културни  манифестации  и
творештво
За реализација  на програмите и проектите
на  манифестациите  и  активностите  од
областа на културата од интерес и значење
за Општина Гостивар, со  Буџетот  за 2022
година се обезбедени вкупно 1.000.000 ден.
Минималниот  износ  на  потрошокот  за
поттикнување  на  развојот  на  културата  на
општинско ниво ќе изнесува 15.000 денари,
додека максималниот износ 180.000 денари,
при поединечна исплата.
Во  склоп  на  овие  износи,  дефинирани  се
категории  на  распони  на  предвидени
парични средства  и  услови  при  кои  би  се
исплатил некој износ, и тоа:

А. 15.000 – 60.000 

 помош на културните друштва во
исплата на тековните трошоци

 финансирање  на  дел  од
трошоците  при  учество  на
културните  друштва  и  поединци
на  натпревари  од  локален  и
регионален карактер,

 обезбедување  на  простории  за
одржување  на  разни  претстави,
изложби , творештва

Б. 60.000 – 100.000
 финансирање  на  дел  од  трошоците

при учество на културните друштва
и  поединци  на  натпревари  од
национален карактер,

 помош при откуп на книги за градска
библиотека  и  училишните
библиотеки,

 помош при финансирањето на разни
културни публикации од општински
и национален карактер,

 финансирање на дел од трошоците за
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manifestime  të  rëndësishme  për
shënimin  e  datave  domethënëse  për
qytetarët e Gostivarit,

 Financimi  i  aktiviteteve  kulturore  që
inkuadrojnë  më  shumë  të  rinj  dhe
qytetarë,

 Financimi  i  konferencave  shkencore,
kulturore dhe artistike që janë rëndësi
për qytetarët gostivaras,

 Financimi i një pjese të shpenzimeve të
shoqërive  dhe  individëve  të  cilët
ndërmarrin  aktivitete,manifestime  dhe
pjesëmarrje  në  aktivitete  me  karakter
nacional. 

C. 100.000 – 180.000

 Financimi  i  një  pjese  të  shpenzimeve
gjatë  pjesëmarrjes  së  shoqërive
kulturore  dhe  individëve  në  gara  me
karakter ndërkombëtar,

 Financimi i krijimeve dhe publikimeve
të cilat e prezantojnë komunën në nivel
ndërkombëtar,

 Mbështetјe  financiare  të  projekteve
shkollore me karakter nacional,

 Financimi  i  shoqërive  dhe  individëve
për pjesëmarrje në aktivitete kulturore-
artistike me karakter ndërkombëtar,

 Financimi  i  aktiviteteve  dhe
manifestimeve  që  promovojnë
Gostivarin  në  nivel  nacional  ose
ndërkombëtar,

 Financimi  i  manifestimeve  që  lidhen
me  trashëgiminë  kulturore  të
qytetarëve,

 Financimi  i  aktiviteteve  dhe

значајни  манифестации  за
одбележување на значајни датуми за
граѓаните на Гостивар,

 Финансирање  на  културни
активности  кои  вклучуваат  повеќе
млади и граѓани,

 финансирање на научни, културни и
уметнички конференции од значење
за граѓаните на Гостивар,

 финансирање  на  дел  од  трошоците
на  друштва  и  поединци  кои
преземаат активности, манифестации
и  учествуваат  во  активности  со
национален карактер. 

Ц. 100.000 – 180.000

 финансирање  на  дел  од
трошоците  при  учество  на
културните  друштва  и  поединци
на  натпревари  од  меѓународен
карактер,

 финансирање  на  творештва  и
публикации кои ја претставуваат
општината на меѓународно ниво,

 финансиска  поддршка  на
училишни  проекти  од
национален карактер

 финансирање  на  друштва  и  и
поединци за учество на културно-
уметнички  активности  со
меѓународен карактер,

 финансирање  на  активности  и
манифестации  кои  го
промовираат  Гостивар  на
национално  или  меѓународно
ниво,

 финансирање  на  манифестации
поврзани  со  културното
наследтсво на граѓаните

 финансирање  на  активности  и
манифестации  кои  го
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manifestimeve   që  promovojnë
Gostivarin  në  nivel  nacional  apo
ndërkombëtar,

 Financimi i  programeve shkollore dhe
Organizatave  Rinore  që  promovojnë
vlerat  kulturore,  bashkëjetesën  dhe
tolerancën ndëretnike dhe ndërfetare,

 Financimi i manifestimeve tradicionale
me rëndësi për Komunën.

 Financimi  i  organizatave,  shoqatave,
shtëpive  botuese,  bibliotekave  për
organizmin  e  panaireve  dhe
organizimeve  tjera  që  ndikojnë  në
ngritjen  e  vetedijes  si  dhe  rritjen  e
numrit  të  lexuesve  si  dhe  tërheqjen  e
lexuesve të rinj  që të jenë sa më afër
librit.

D. 100.000-200.000 

 Mbeshtetja  per  festimin  e  festave  te
rendesishme  te  bashkesive  etnike  te
vogla,  tradicionalisht  te
margjionalizuara. 

 Shënimi  i  ditëve  te  rëndësishme  te
bashkësive  me  të  vogla  të  cilat  do  të
kontribuojnë  për  jetesë  më  të  begatë
dhe  kulturor  në  nivel  të  Komunës  së
Gostivarit. 

 Festën e vetme dhe të rëndësishmesh të
bashkësive etnike me te vogla të cilët
kontribuojnë  për  afirmimin  e
shumëllojshmërie  dhe  diverzitetit  në
kulturë etnike. 

 Mbështetja  për  shënimin  e  festes  së
vetme të bashkësisë etnike më të vogël
me karakter lokal dhe ndërkombëtar siç
është  shënimi  i  8  prillit  ditës
ndërkombëtaret të Romëve. 

промовираат  Гостивар  на
национално  или  меѓународно
ниво,

 финансирање  на  училишни
програми  и  Младински
организации кои ги промовираат
културните вредности, соживотот
и  меѓуетничката  и  меѓуверската
толеранција,

 финансирање  на  традиционални
манифестации  од  значење  за
Општината.  

 Финансирање  на  организации,
здруженија,  издавачки  куќи,
библиотеки  за  организирање
саеми  и  други  организации  кои
влијаат на свестата на читателите
и  го  зголемуваат  бројот  на
читатели.

Д.100.001-200.000

 подршка  за  прослава  на  значаен
празник  на  помалите  етнички
заедници,  традиционално
маргинализирани. 

 Одбележување на значајни датум за
помалите  заедници  кои  ќе
придонесат  по  богат,  разновиден,
културен  живот  во  Општина
Гостивар. 

 Значајни  и  единствен  празник,  на
помала  етничка  заедница  кои
придонесува  афирмирање  на
етничката  разновидност  и
различност на културата. 

 Подршка  на  помала  етничка
заедница  во  одбележувбање  на
единствен  празник,  кои  е  дел  на
локален  и  мегународен  карактер,
одбележувањето  8  Април
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 Në  raste  të  jashtëzakonshme,  për
shembull,  kur  shoqëria  gjendet  në një
gjendje  të  rëndë  financiare  ose  ka
ambicie për të përparuar, Këshilli ka të
drejtë të posaçme për të vendosur për
pagesë të një shume më të lartë nga të
parashikuarat.

 Kur  paraqiten autorë librash me tema
nga kultura, historia, etj. nga qyteti ynë
dhe  jashtë  tij, e  që  librat  e   tyre
s’botohen  për  shkak  të  mungesës  së
mjeteve financiare, Kryetari i Komunës
ka të drejtë ekskluzive për të vendosur
për pagesë të shumës deri më 180.000
den.

V. DISPOZITAT  PËRFUNDIMTARE

Kryetari i komunës së Gostivar kujdeset dhe e
siguron  implementimin  e  këtij  programi.
Komisioni i veçantë e ndjek implementimin e
kësaj  programe,  ndërmerr  iniciativa,  jep
mendime dhe dorëzon propozime në lidhje me
arritjen  e  qëllimeve  dhe  aktiviteteve  të
programuara.

Ky program hyn në fuqi që nga dita e shpalljes
në “Buletinin zyrtar të Komunës së Gostivarit”.

Propozues:
Komuna e Gostivarit

- Sektori  për  veprimtari  publike,
Departamenti për arsim, kulturë dhe
sport

мегународниот ден на Ромите. 
 Во исклучителни случаи,на пример,

кога  друштвото  се  наоѓа  во  тешка
финансиска  состојба  или  има
амбиција  да  напредува  кон  нагорна
линија,  Советот  има  исклучително
право да донесе одлука за исплата на
поголема сума  на  парични средства
од предвидените.

 Кога се јавуваат автори на книги со
теми од културата,  историјата и др.
Од нашиот град и надвор, а коишто
книги  не  се  печатат  поради
недостаток на финансиски средства,
Градоначалникот  има  ексклузивно
право да одлучи за плаќање на износ
до 180.000 ден. 

V.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Градоначалникот  на  Општина  Гостивар  се
грижи и  го  обезбедува  спроведувањето  на
оваа  програма. Специјална  Комисија  го
следи  спроведувањето  на  оваа  програма,
покренува  иницијативи,  дава  мислења  и
поднесува  предлози  во  врска  со
остварувањето  на  програмираните  цели  и
активности.
Оваа програма влегува во сила со денот на
објавувањето  во  “Службен  гласник  на
Општина Гостивар
Предлагач:
Општина Гостивар

- Секторот  ја  вавни  дејности,
Департментот  за  образование,
култура и спорт

Kryetari i Këshillit
Председател на Советот

Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/10
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të PROGRAMIT dhe

RREGULLORES për aktivitetet e komunës
së Gostivarit në fushën e dhënieve të bursave

për talentët e rinj , për vitin 2022

Shpallet  PROGRAMI  dhe
RREGULLORJA  për  aktivitetet  e  komunës
së Gostivarit në fushën e dhënieve të bursave
për talentët e rinj , për vitin 2022 nr.08-2317/1
që Këshilli i Komunës së Gostivarit e solli në
seancën e mbajtur më datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на ПРОГРАМА за

активностите на Општина Гостивар од
областа за стипендирање на млади таленти,

во 2022 година

Се  прогласува ПРОГРАМА  и
ПРАВИЛНИК  за  активностите  на
Општина  Гостивар од  областа за
стипендирање  на  млади  таленти,  во  2022
година.бр.08-2317/1  што  Советот  на
Општина Гостивар  ja донесе на седницата
одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2317/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

  Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e RM” numër 5/02) në
lidhje  me  nenin  2  të  Ligjit  për  standardet  e
nxënësit dhe studentit (“Gazeta zyrtare e RM”
nr. 37/98, Këshilli i komunës së Gostivarit në
mbledhjen  e  3-te   të  mbajtur  më  datë
24.12.2021 miratoi:

PROGRAM
për aktivitetet e komunës së Gostivarit në
fushën e dhënieve të bursave për talent të

rinj , në vitin 2022

I. HYRJE
Komuna  e  Gostivarit  në  kuadër  të
kompetencave  të  saj  në  fushën  e  dhënies  së
bursave të talentëve të rinj  ka të drejtë që të
ndajë mjete nga Buxheti i saj për shkollim sa
më të  mirë për  nxënësit  e  rajonit,  të  përkrah
pjesë  marrjen  në  gara  regjionale,  kombëtare
ose ndërkombëtare. 

Me  këtë  Program  përcaktohen  prioritetet  në
fushën e dhënies së bursave për talentët e rinj,
të  nevojshme  për  realizimin  e  tyre,  në  vitin
2022.

Qëllimi  kryesorë  i  Programit  për  dhënien  e
bursave  për  talentët  e  rinj  në  komunën  e
Gostivarit ka për qëllim që të përkrah nxënës të
talentuar  nga  rajoni  dhe  nxënës  të  cilëve  u
rrezikohet  mbijetesa  sociale.  Në  kuadër  të
kësaj Programe, definohen kriteret, në bazë të
cilave nxënësit mund të dorëzojnë kërkesë për
ndihmë  financiare.  Komisioni  i  formuar  për

  Врз  основа  на  член  36  од  Законот  за
локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ“  број  5/02)  а  во  врска  со  член  2 од
Законот  за  ученичкиот  и  студентскиот
стандард ("Службен  весник  на  Република
Македонија"  број  37/98),  Советот  на
Општина  Гостивар на  3-тa  седница,
одржана на  24.12.2021  година, донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Гостивар од

областа за стипендирање на млади
таленти, во 2022 година

I. ВОВЕД
Општина  Гостивар,  во  рамките  на  своите
надлежности  во  областа  на  стипендирање
на  млади  таленти има  право  да оддели
средства  од  својот  Буџет  за  подобро
образование  на  учениците  од  регионот,
подршка  при  учество  на  натпревари  на
регионално,  национално  или  меѓународно
ниво.

Со  оваа  Програма  се  утврдуваат
приоритетите  во  областа  на  стипендирање
на  млади  таленти, потребни  за  нивно
реализирање, во 2022 година. 

Главна цел на Програмата за стипендирање
на млади таленти на Општина Гостивар е да
подржи  млади  талентирани  ученици  од
регионот  и  ученици  на  кои  им е  загрозен
социјалниот опстанок.  Во рамките на оваа
Програма  ,  се  дефинирани  критериумите,
врз  основа  на  кои  може  учениците  да
достават барања за финансиска подршка на
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këtë  qëllim,  i  shqyrton  kërkesat  dhe  vendos
nëse kërkesa është e qëndrueshme. 

II. KRITERET

Mjetet e planifikuara të Programit në bazë të
shpenzimeve  për  bursa  të  studentëve  do  të
shfrytëzohen fillimisht në bazë të vendimit të
komisionit  për  notim  e  formuar  nga  ana  e
kryetarit  për  këtë  qëllim,  në  bazë  të  këtyre
kritereve dhe atë:

 Kërkesë  për  ndihmë  nga  fëmijë  pa
prindër apo fëmijë me një prind

  Kërkesat e parashtruara për vërtetësi të
mungesës  së  mjeteve  financiare,  e
nevojshme për shkollimin e fëmijëve .

 Dokumente  që  vërtetojnë  suksesin  e
arritur  (çertifikat,  mirënjohje,  çmime,
diploma...)

 Ndihmë financiare nga sponsorë të tjerë

 Intervistë me gojë me ndonjë të afërt të
kërkuesit,  me  qëllim  të  vije  deri  në
realitetin e gjendjes momentale

 Të mbështesë pjesëmarrjen e të rinjve
që  marrin  pjesë  në  gara  nga  niveli
komunal,  rajonal,  kombëtar  dhe
ndërkombëtar

 Përkrahje e talentëve të rinj në nivelin e
arsimit.

Në  pajtueshmëri  me  këto  kritere,  si  dhe  me
hulumtimin  në  teren  dhe  grumbullimin  e  të
dhënave  shtesë  nga  ana  e  anëtarëve  të
Komisionit  për  ndarjen  e  bursave  dhe  me
miratim të kryetarit të komunës, sjell  vendim

нивното  образование.  Комисијата
формирана  за  таа  намена,  ги  разгледува
барања  и  одлучува  дали  е  издржлива
основата на барањето.

II. КРИТЕРИУМИ

Средствата  во  планираните  износи  на
програмата  ДО  по  основ  на  трошоци  за
стипендии на ученици ќе се искористуваат
првенствено  на  одлука  на  комисијата  за
проценка  формирана  од  страна  на
Градоначалникот за таа намена, врз основа
на наведените критериуми, и тоа :

 Барање  за  помош  од  деца-млади
таленти,  без  родители  или  со
самохрани родител

 Поднесените  изјави  за  докажување
на  недостатокот  од  финансиски
средства,  неопходни  за  непречено
образование на децата

 Документи  за  докажување  на
постигнатиот  минат  успех
(сертификати,пофалница,признанија,
дипломи ...)

 Финансиската  поддршка  од  други
спонзори

 Усно  интервју  со  поблиски
познаници на барателот, со цел да се
дојде до реалноста на моменталната
состојба

 Поддршка  при  учество  на  младите
таленти  при  учество  на  натпревари
од  општинско,  регионално,
национално и меѓународно ниво

 Поддршка  на  млади  таленти  во
нивото на образование

Во согласност со овие критериуми,  како и
со  теренско  испитување  и  прибирање  на
дополнителни  информации  од  страна  на
членовите на Комисијата за одредување на
стипендии,  а  со  одобрение  од
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për dhënien e bursave.

III. FINANCIM TË PROGRAMIT

Mjetet e duhura për realizimin e Programit për
aktivitet e komunës së Gostivarit në fushën e
dhënies së bursave për talentët e rinj, në vitin
2022, janë përcaktuar në Buxhetin e komunës
së  Gostivarit  për  vitin  2022,  në  shumë  prej:
400.000,00 den.

Shuma minimale e  shpenzimeve për  bursa të
talentëve  të  rinj  do  të  jetë  3.000den.,  ndërsa
shumën maksimale prej  3.000den. pagesën ta
bëjnëindividualisht.  
Brenda  këtyre  shumave,  janë  të  përcaktuar
kategoritë e hapësirave për fondet e siguruara
dhe  kushtet sipas të cilës do të bëhet pagesa e
shumës, edhe atë:

A.3.000-6.000
 - Ndihma financiare për familjet me një prind,
për  vijimin  e  pa  ndërprerë  të  shkollimit  të
fëmijëve,
 - ndihma financiare për familjet të cilët   janë
raste  sociale,  për  vijimin  e  pa  ndërprerë  të
shkollimit të fëmijëve,
 - Ndihma financiare për talentët e rinj, të cilët
marrin pjesë në gara në nivel komunal.

B. 6.001-12.000
 -  Asistencë  financiare  për  familjet  me  më
shumë  anëtarë    me  prindër  të  vetëm,  për
vijimin e pa ndërprerë të shkollimit të fëmijëve

 - Asistencë financiare  për familjet pa prindër,
për  vijimin  e  pa  ndërprerë  të  shkollimit  të
fëmijëve
 - Asistencë financiare për talent të rinj, të cilët
marrin pjesë në gara në  nivel rajonal

Градоначалникот,  се  донесува  решение  за
доделување на стипендии.

III. ФИНАНСИРАЊЕ  НА
ПРОГРАМАТА 

Средствата  потребни  за  реализирање  на
Програмата  за  активностите  на  Општина
Гостивар од  областа  на  стипендирање  на
млади  таленти,  во  2022 година,  се
определени  во  Буџетот  на  Општина
Гостивар за  2022 година,  во  износ  од:
400.000,00 денари.
Минималниот  износ  на  потрошокот  за
стипендирање на млади таленти ќе изнесува
3.000  денари,  додека  максималниот  износ
3.000 денари, при поединечна исплата.
Во  склоп  на  овие  износи,  дефинирани  се
категории  на  распони  на  предвидени
парични средства  и  услови  при  кои  би  се
исплатил некој износ, и тоа :

А. 3.000 – 6.000 
  - парична финансиска помош на семејства
со самохрани родители, за непречен тек на
образованието на децата
  - парична финансиска помош на семејства
кои се социјални случаи, за непречен тек на
образованието на децата
  -  парична  финансиска  помош  на  млади
таленти кои учествуваат на општинско ниво
   
Б. 6.001 – 12.000
  -  парична  финансиска  помош  на
повеќечлени  семејства  со  самохрани
родители, за непречен тек на образованието
на децата
  - парична финансиска помош на семејства
без  родители,  за  непречен  тек  на
образованието на децата
  -  парична  финансиска  помош  на  млади
таленти кои учествуваат на регионално ниво
     
В. 12.001 – 20.000
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C.12.001 – 20.000
-Asistencë  financiare  të  talenteve  të  rinj,  të
cilët marrin pjesë në nivel kombëtar,

-  Sigurimi  i  literaturës  shtesë  në  lëmin
përkatëse ku  talentët e rinj spikaten.

D.20.001 – 30.000
- Asistencë financiare e talenteve të rinj, të cilët
marrin pjesë në  nivel ndërkombëtar

 Në  raste  të  jashtëzakonshme,  për
shembull,  kur  kërkuesi  gjendet  në
gjendje  të  rëndë  financiare  ose  ka
ambicie për të përparuar në instanca më
të larta, Këshilli ka të drejtë  ekskluzive
për të vendosur për pagesë të një shume
më të lartë nga të parashikuarat.

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE
Kryetari i komunës së Gostivarit kujdeset dhe
siguron implementimin e kësaj Programe. 

Komisioni  për  dhënien  e  bursave  e  përcjell
implementimin  e  kësaj  Programe,  ngre
iniciativa,  jep  mendime  dhe  dorëzon
propozime  lidhur  më  implementimin  e
qëllimeve dhe aktiviteteve të parapara. 

Ky program hyn në fuqi që nga dita e shpalljes
në “Gazetën Zyrtare të komunës së Gostivarit”.

 -  парична  финансиска  помош  на  млади
таленти  кои  учествуваат  на  национално
ниво
- обезбедување на дополнителна литература
во  одредени  области  каде  што  младите
таленти се истакнуваaт.

Г. 20.001 – 30.000
-  парична  финансиска  помош  на  млади
таленти  кои  учествуваат  на  меѓународно
ниво

 Во  исклучителни  случаеви,   на
пример ,кога барателот се наоѓа во
тешка финансиска состојба или има
амбиција да напредува кон нагорна
линија,  Советот  има  исклучително
право  да  донесе  одлука  за  исплата
на  поголема  сума  на  парични
средства од предвидените.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градоначалникот  на  Општина  Гостивар се
грижи и  го  обезбедува  спроведувањето  на
оваа Програма.
Комисијата  за  стипендирање  на  млади
таленти го  следи  спроведувањето  на  оваа
Програма,  покренува  иницијативи,  дава
мислења и поднесува предлози во врска со
остварувањето  на  предвидените   цели  и
активности.
Оваа програма влегува во сила со денот на
објавувањето  во  “Службен  гласник  на
Општина Гостивар”.

Kryetar i Këshillit
Претседател на Совет

Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/11
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të PROGRAMII për aktivitetet e
Komunës së Gostivarit në lëmin e sportit për

vitin 2022

Shpallet  PROGRAMI  për  aktivitetet  e
Komunës së Gostivarit në lëmin e sportit për
vitin 2022 nr.08-2318/1 që Këshilli i Komunës
së Gostivarit e solli në seancën e mbajtur më
datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на ПРОГРАМА за

активностите на Општина Гостивар во
областа на спортот во 2022 година

Се  прогласува ПРОГРАМА  за
активностите  на  Општина  Гостивар  во
областа на спортот во 2022 година бр.08-
2318/1  што Советот на Општина Гостивар
ja донесе  на  седницата  одржана  на
24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2318/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

Në bazë të nenit 22 par. 1 pika 6 dhe nenit 36
të   Ligjit  për  vetëqeverisje  lokale  (“Gazeta
zyrtare e RM” numër 5/02) në lidhje me nenin
22a të Ligjit për per sport  (“Gazeta zyrtare e
RM”  nr.  29/02,  66/04,  81/08,  18/11,  51/11,
64/12,  148/13, 187/13 dhe 42/14)),  Këshilli  i
komunës së Gostivarit në mbledhjen e 3-të të
mbajtur më datë 24.12.2021, miratoi:

PROGRAM
Për aktivitetet e Komunës së Gostivarit në

lëmin e sportit për vitin 2022

I.HYRJE

Komuna  e  Gostivarit  në  pajtueshmëri  me
Ligjin        për vetëqeverisje lokale dhe ligjit
për                    sport, përgatit Program për
aktivitetet e Komunës së Gostivarit në lëmin e
sportit,  me  çka   sportit  i  jepet  rëndësia  që  i
takon në zhvillimin e qytetit. Gjatë përgatitjes
së  programit,  janë  marrë  parasysh  drejtimet
dhe  synimet  e  decentralizimit  të  sportit,  nga
niveli  shtetëror  në  atë  lokal  (komunal),
respektivisht në Komuna e Gostivarit.

Sipas  ligjit  për  NJVL,  neni  22,  paragrafi  1,
pika 6, parashikohet:

 Zhvillim  i  sportit  masiv  dhe
aktiviteteve rekreative të qytetarëve,
i  përfshirë  në  programet  e  klubeve
sportive  dhe  sportive-rekreative,  në
realizimin  e  sistemit  shkollor  dhe
studentor sportiv, sporti për të gjithë,
e  sidomos  aktivitetet  sportive  -

Врз основа на член 22 став 1 точka 6 и член
36  од  Законот  за  локалната  самоуправа
(“Службен весник на РМ“ број  5/02),  а  во
врска  со  член  22а  од  Законот  за  спортот
(“Службен весник на РМ“ бр. 29/02, 66/04,
81/08,  18/11,  51/11,  64/12,  148/13,  187/13 и
42/14),Советот на Општина Гостивар на 3-та
седница,  одржана  на   24.12.2021 година,
донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Гостивар во

областа на спортот во 2022 година

 I.ВОВЕД

Општина Гостивар во согласност со Законот
за локална самоуправа и Законот за спорт,
изготвува  Програма  за  активностите  на
Општина Гостивар  во областа на спортот,
со што на спортот му се придава значењето
кое и му припаѓа во развојот на градот. При
подготовката  на  Програмата,  земени се  во
предвид  насоките  и  заложбите  за
децентрализација на спортот, од државно на
општинско  ниво,  односно  на  Општина
Гостивар. 
Според  Законот  за  ЕЛС,  член  22,  став 1
точка 6 предвидено е:

 Развојот  на  масовниот  спорт  и
рекреативните  активности  на
граѓаните, опфатен во програмите на
спортските  и  спортско-
рекреативните  клубови,  во
реализација  на  училишниот  и
студентскиот  спортски  систем,
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rekreative  të  personave  me  nevoja
speciale  

 Organizim  i  manifestimeve  dhe
garave  sportive,  mbështetje  e
sistemit  të          garave  në  nivel
komunal  në  sporte             dhe
kategori  të  caktuara,  mbështetje
e  garave  dhe  manifestimeve
tradicionale  sportive  me  karakter
nacional                       dhe
ndërkombëtar,  mbështetje  e
sistemit  shkollor  dhe  studentor
të  garave  për  personat  me  nevoja
speciale,  si  dhe  të  aktivitete
masovike  sportive-rekreative  të
qytetarëve.

 

 Mirëmbajtje dhe ndërtim i objekteve
sportive  për  sport,  vërtetim i  rrjetit
të  objekteve  sportive,  klasifikimi  i
tyre,  mirëmbajtja,  shfrytëzimi  dhe
pajisja,  planifikimi  dhe  ndërtimi  i
objekteve sportive bashkëkohore dhe
zonave rekreative për sport masovik, 

 mbështetje  dhe  avancim  i  sportit,
klubeve sportive  dhe klubeve sportive
profesionale të regjistruara në territorin
e komunës, dhe

 mbështetje  e  lidhjeve  komunale  si
formë  më  e  lartë  e  organizimit,  të
shprehur  në  sublimimin  e  aktiviteteve
dhe  nevojave  të  klubeve  sportive  në
territorin  e  komunës,  duke  siguruar
kushte  hapësinore,  materiale  dhe
kadrorvike për funksionimin e tyre.

спортот за сите, а особено спортско-
рекреативни  активности  на  лица  со
посебни потреби; 

  Организирање  на  спортски
приредби  и  манифестации,
поддржување  на  систем  на
натпревари  на  општинско  ниво  во
одредени  спортови  и  категории,
поддржување  на  традиционалните
спортски  натпревари  и
манифестации,  од  национален  и
меѓународен карактер,  поддржување
на  училишниот  и  студентскиот
систем  на  натпревари,  системот  на
манифестации  и  форми  на
натпревари  за  лица  со  посебни
потреби, како и масовните спортско-
рекреативни  активности  на
граѓаните; 

 Одржувањето  и  изградбата  на
објекти  за  спорт,  утврдување  на
мрежата  на  спортските  објекти,
нивно  класифицирање,  одржување,
користење и опремување, планирање
и  изградба  на  современи  спортски
објекти  и  определување  на
рекреативни  зони  за  масовно
спортување, 

 Поддршка  и  унапредување  на
спортот,  спортските  клубови  и
професионалните  спортски  клубови
регистрирани  на  подрачјето  на
општината, и

 Поддржување на општинските сојузи
како  највисока  форма  на
организирање,  искажана  во
сублимирање  на  активностите  и
потребите на спортските клубови на
подрачјето  на  општината,
обезбедувајќи  просторни,
материјални  и  кадровски  услови  за
нивно функционирање.
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Për realizimin e kompetencave të veta, Këshilli
i  Komunës  së  Gostivarit  sjell  Program  për
Sport në Komunën e Gostivarit,  që kalon tek
organet e Komunës dhe Komisionit për Sport
të  Këshillit  të  Komunës  së  Gostivarit  për
përpunim  dhe  propozim  para  Këshillit  të
Komunës së Gostivarit.

Sporti në Komunën e Gostivarit ka traditën e
vet,  vlera  të  realizuara,  objekte  të  ndërtuara,
manifestime  tradicionale  sportive,  kuadro
profesionale dhe gjithashtu qytetarë që e duan
dhe e respektojnë sportin. Komuna e Gostivarit
si  njësi  e  veçantë  e  vetëqeverisjes  lokale,
zhvillimin  e  sportit  mund  ta  arrijë  vetëm
nëpërmjet mbështetjes dhe  pandashmërisë së
sportit  dhe  praktikimin  e  tij  në  të  gjithë
territorin e komunës.

II.QËLLIME

Qëllimet themelore të kësaj Programe janë:
 Realizimi i pjesëmarrjes së Komunës së

Gostivarit  në  organizimin,  zhvillimin
dhe  pasurimin  e  jetës  së  sportive  në
komunë,  në përputhje  me nevojat  dhe
ineteresat e qytetarëve;

 Promovin  i  mundësive  të  Komunës
së  Gostivarit  që  të  jetë  nikoqir
i  manifestimeve  të  veçanta  sportive
të  rangut  më  të  lartë  nacional  dhe
përkrahjen e iniciativave që ndërmerren
në këtë plan;

 Afirmimi  i  Komunës  së  Gostivarit  si
qendër e zhvilluar sportive 

 Rritje  e  përfshirjes  së  të  rinjve  me
sport  dhe  aktivitete  sportive
rekreative  nëpërmjet  zhvillimit

За  остварување  на  своите  надлежности,
Советот  на  Општина  Гостивар  донесува
Програма  на   спортови  на  Општина
Гостивар,  која  поминува  низ  органите  на
Општина Гостивар  и Комисијата за спорт
на Советот на Општина Гостивар за нејзина
доработка  и  предлагање  пред  Советот  на
Општина Гостивар.
Спортот  во  Општина  Гостивар  има  своја
тради-ција, остварени вредности, изградени
објекти,  традиционални  спортски
манифестации,  струч-ни  кадри  и   граѓани
кои  го  сакаат  и  го  почитуваат  спортот.
Општина Гостивар како посебна единица на
локалната самоупра-ва, развојот на спортот
може да го постигнат само со подржување и
неделивост  на  спортот  и  негово
практикување  на  целата  територија  на
општината.

 II.ЦЕЛИ 

Основни цели на оваа Програма се:
 Остварување  учество  на  Општина

Гостивар  во  организирањето,
одвивањето  и  збогатувањето  на
спортскиот живот во  општината,  во
согласност  со  потребите  и
интересите на граѓаните;

 Промовирање  на  можностите  на
Општина Гостивар да биде домаќин
на  одделни  спортски  манифестации
од  највисок  национален  ранг  и
поддржување на  иницијативите што
се преземаат на тој план;

 Афирмирање  на  Општина  Гостивар
како развиен спорстки центар

 Зголемување  на  опфатот  на  млади
граѓани  со  спорт  и  спортско
рекреативни активности преку развој
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të  sportit  shkollor,  duke  siguruar

organizim,  sistem komunal  në  shkolla
të  garave  dhe  përkrahje  të
aktiviteteve  rekreative  të  nxënësve  të
shkollave  të  Mesme  në  Komunë  e
Gostivarit;

 Krijim i kushteve për pjesëmarrje   në
shtet dhe jashtë të sportistëve të rinj që
janë  me  potencial  si  dhe  ftesë  për  në
Komunë të sportistëve me rezultate  të
arritura në nivele ndërkombëtare;

 Zhvillim dhe përkrahje  të  programeve
për sport dhe rekreim të personave me
invaliditet  si  dhe  personave   me
pengesa  në  zhvillim  në  Komunën  e
Gostivarit;


 Përkrahje  të  lëvizjeve  për  pjesëmarrje

më  të  madhe  të  gruas  në  sport,  me
çka Komuna e Gostivarit do të bëjë hap
në afrimin me trended globale në këtë
sferë;

 Realizim dhe avancim i bashkëpunimit
ndërkombëtar në fushën e sportit. 

III. AKTIVITETE

Aktivitetet  në  fushën  e  sportit,  komuna  e
Gostivarit  do  t’i  drejtojë  në  drejtim  të
përkrahjes,  përforcimit  dhe  ndihmës  në
realizimin e qëllimeve të këtij Programi.

Në këtë drejtim do të zhvillohen aktivitete për:

 Përkrahje dhe ruajtje të vazhdimësisë
së  manifestimeve  tradicionale
sportive           për të cilat ka interes
tek qytetarët               dhe që janë në
interes të zhvillimit                 të
sportit në Komunën e Gostivarit;

на училишниот спорт, обезбедувајќи
организациска  поставеност,
училишен  општински  систем  на
натпревари  и  поддршка  на
рекреативните  активности  на
учениците од Средните Училишта во
Општина Гостивар;

 Создавање  услови  за  настапи  во
земјата  и  странство  на  наши
истакнати  спортисти  и  на  млади
спортски  надежи  и  гостување  во
Општина  Гостивар  на  спортисти  со
постигнати  врвни  рез-ултати  во
меѓународна конкуренција;

 Развој и поддршка на програмите за
спорт  и  рекреација  на  лицата  со
инвалидитет,  како  и  за  лицата  со
пречки  во  развојот  од  Општина
Гостивар;

 Поддршка на движењето за поголемо
учество на жената во спортот, со што
Општина  Гостивар  ќе  направи
исчекор  кон  приближување  до
светските трендови во оваа сфера;


 Остварување  и  унапредување  на

меѓународната спортска соработка.

III. АКТИВНОСТИ

Активностите  во  областа  на  спортот,
Општина  Гостивар  ќе  ги  насочи  кон
поттикнување, поддржување и помагање на
остварувањето на целите на оваа Програма.

Во  таа  смисла  ќе  се  спроведуваат
активностите за:

 Поддршка  и  сочувување  на
континуитетот  на  традиционалните
спортски  манифестации  за  кои
постои  интерес  кај  граѓаните и  кои
се во интерес на развојот на спортот
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 Pjesëmarrje në organizimin e garave
me  konkurencë  të  forte
ndërkombëtare           që komunës së
Gostivarit do t’i           sigurojnë
vend  të  veçantë  në  kalendarët
e  organizatave  sportive  botërore
dhe  do  t’i  theksojnë  mundësitë  e
komunës  së  Gostivarit  të  jetë
organizator  i  manifestimeve të  larta
sportive.;

 Inicim  dhe  realizim  i  programeve
special  për  krijim  të  kushteve
për  implementim  të  aktiviteteve
sportive  për  sportistë,  amatorë  të
nxënësve dhe rinisë.;

 Përkrahje  të  iniciativave  dhe
aktiviteteve për rrjedhje dhe zhvillim
të  disiplinave  sportive  që  nuk
janë  prezente  në  komunë,  ndërsa
kanë  vend  të  rëndësishëm  në
manifestime të  ndryshme si  dhe  në
jetën  sportive  të  qyteteve  kryesore
dhe  qendrave  të  mëdha  urbane  në
botë;

 Pjesëmarrje  në  publikimin  e
broshurave           të ndryshme për
historiatin e sportit               si dhe
për agjendën sportive të komunës së
Gostivarit;

 Mundësim  i  komunikimit  më
intensiv të sportistëve deh shoqatave
të  tyre  me  sportistët  nga  qytetet  e
binjakëzuara,  kryeqytetet  dhe
qendrat e mëdha urbane në rajon dhe
botë,  për  shkak  të
avancimit  të  bashkëpunimit  të
ndërsjellë; 

 Sportin shkollor
 Sportin studentor
 Aktivitetet  sportive-rekreative  të

personave me nevoja speciale / sport 

во Општина Гостивар;
 Учество  во  организирањето

натпревари  со  силна  меѓународна
конкуренција  кои  на  Општина
Гостивар  му  обезбедуваат  посебно
место  во  календарите  на  светски
спортски  организации  и  ги
истакнуваат можностите на Општина
Гостивар  да  биде  организатор  на
врвни спортски манифестации;

 Иницирање  и  реализирање  посебни
програми  за  создавање  услови  за
спроведување  спортски  активности
на  спортистите,  аматери,  на
учениците и младината;

 Поддржување  на  иницијативите  и
активностите за одвивање и развој на
спортски  дисциплини  кои  не  се
присутни  во  општината,  а  имаат
значајно  место  на  врвните
меѓународни  манифестации  како  и
во  спортскиот  живот  на  главните
градови и големите урбани центри во
светот;

 Учество  во  издавањето  публикации
за  спортската  историја   како  и  за
спортската  агенда  на  Општина
Гостивар;

 Овозможување  на  поинтензивна
комуникација  на  спортистите  и
нивните  здруженија  со  спортистите
од  збрати-мените  градови,  главните
градови и големите урбани центри во
регионот  и  светот,  заради
унапредување  на  меѓусебната
соработка; 

 Училиштен спорт
 Студентски спорт
 Спортско  -  рекреативни  активности

на лица со посебни потреби/спорт за
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për persona të invalidizuar
 Sport për të gjithë / rekreim sportiv i

qytetarëve
 Sport kompetitiv dhe cilësor
 Gara  ndërkombëtare   me  interes  të

posaçëm për Komunën e Gostivarit
 Zgjedhje  e  sportistit  të  vitit  nga

Komuna e Gostivarit
 Objekte Sportive

Në  bashkëpunim me   Kryetarin  e  Komunës,
Këshillin e Komunës së Gostivarit, pas marrjes
së objekteve nga shteti do të vërtetohet mënyrë
për  menaxhim  të  mëtutjeshëm,  mirëmbajtje
dhe shfrytëzim të objekteve sportive.

IV. KRITERET
Bazuar në nenin 24 të Ligjit për sport, mjetet
shpërndahen  si  pjesëmarrje  e  Komunës  së
Gostivarit  për  përkrahje,  ndihmesë  për
manifestimet tradicionale në lëmin e sportit:

 Rang  lista  ndaj  të  cilës  pretendon  të
përparojë (i pari, i dyti ose liga e parë)

 Arritjet nga garat paraprake (treti, dyti ose
liga e parë)

 Niveli i prezantimit të Komunës (rajonal,
nacional ose ndërkombëtar)

 Pranimi  nga  publiku  i  paraqitjeve  dhe
pretendimet e klubit (numri i shikuesve të
garës)

 Përkrahja  financiare  nga  sponzorimet
tjera (të hyra financiare në xhiro llogarinë
e klubeve)

 Puna  vullnetare  nga  ana  e  anëtarëve  të
klubit për arritje të një rangu më të lartë të

инвалидизирани лица
 Спорт  за  сите  /спортска  рекреација

на граѓаните/
 Натпреварувачки и врвен спорт
 Меѓународни натпревари од посебен

интерес за Општина Гостивар:
 Избор  на  годишен  спортист  од

Општина Гостивар,
 Спортски објекти

Во  соработка  со  Градоначалникот  на
Општина  Гостивар,  Советот  на  Општина
Гостивар  ,по  преземањето  на  објектите  од
државата ќе се утврди начин на натамошно
управување,  одржување  и  користење  на
спортските објекти.
IV. КРИТЕРИУМИ 
Врз основа на член 24 од Законот за спорт,
средствата се распоредуваат како учество на
Општина  Гостивар  за  поттикнување,
поддржување  и  помагање  на  следните
традиционални манифестации од областа на
спортот:

 Ранг лигата кон која претендира да
напредува  (трета, втора или прва
лига)

 Постигнувањата  од  минатите
натпревари (трета, втора или прва
лига)

 Нивото  на  презентација  на
Општината  (регионално,
национално  или  меѓународно
ниво)

 Акцептирањето  од  страна  на
јавноста  на  настапите  и
претензиите на клубот (бројот на
гледачи на натпревар)

 Финансиската поддршка од други
спонзори (прилив на пари во жиро
сметките на клубовите)

 Доброволната работа од страна на
членовите  на  клубот  за
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klubit

 Lidhshmëria  e  aktiviteteve  të  klubit  me
shkollat fillore dhe të mesme në Komunë,
si  dhe  me  universitetet  e  flokuar  në
komunën e Gostivarit në kuptim të rritjes
së aktiviteteve sportive.

Në  pajtueshmëri  me  këto  kritere,  si  dhe  me
vlerësimin  në  terren  dhe  mbledhjen  e
informatave  shtesë  nga  ana  e  anëtarëve  të
komisionit për përcaktim të sponzorimeve dhe
me  miratim  të  kryetarit  sillet  Vendim  për
sponzorim të një klubi të caktuar.

V.FINANSIMI
Aktivitetet e Komunës së Gostivarit në lëmin e
sportit,  të përcaktuara me këtë Program do të
financohen nga mjetet e buxhetit të Komunës
së Gostivarit për 2021, nga programi L, sport
dhe  rekreim,  nënprogramit  LO,  nënzërit
463120 në sasi prej  3  .000.000,00    denarë ,  që
janë  të  përcaktuara  për  këtë  qëllim  si  dhe
nëpërmjet aktiviteteve të tjera të programuara
për zhvillimin e tyre, përkrahje dhe ndihmesë.

Shuma minimale e shpenzimit për sportit do të
jetë  10.000,  ndërsa  shuma  maksimale  prej
60.000  denarë  për  individët  dhe  për  klubet
sportive  nga  15.000  deri  në  150.000,  gjatë
pagesës individuale.
Brenda  këtyre  shumave,  të  përcaktuar
kategoritë e hapësirave të mjeteve financiare të
parapara  dhe në kushte që do të paguhet një
shumë, dhe atë:
1.A. 10.000 – 30.000
 - Asistencë monetare financiare për individët
të cilët marrin pjesë në garat në nivel lokal dhe
rajonal
B. 30.001 – 60.000
 - Asistencë monetare financiare për individët
të

постигнување на повисок ранг на
клубот

 Поврзаноста  на  активностите  на
клубот  со  основните  и  средните
училишта во Општината, како и со
Универзитетите  алоцирани  во
Општина  Гостивар,  во  смисла  на
зголемување  на  спортските
активности.

Во согласност со овие критериуми,  како и
со  теренско  испитување  и  прибирање  на
дополнителни  информации  од  страна  на
членовите на Комисијата за одредување на
спонзорства,  а  со  одобрение  од
Градоначалникот,  се  донесува  Решение  за
спонзорирање на одреден клуб.
V.ФИНАНСИРАЊЕ 
Активностите  на  Општина  Гостивар  од
областа  на  спортот,  утврдени  со  оваа
Програма, ќе се финансираат од средствата
на  Буџетот  на  Општина  Гостивар  за  2021
година  кои  се  наменети  за  таа  цел,  од  Л
Програма спорт и рекреација,  потпрограма
ЛО,  потставка  463120,  во  износ  од
3  .000.000,00  денари,  како  и  преку  други
програмирани  активности  за  нивно
поттикнување, поддржување и помагање.
Минималниот  износ  на  потрошокот  за
спорт  ќе  изнесува  10.000  денари,  додека
максималниот  износ  60.000  денари  за
физички лица, додека за спортски клубови
од 15.000-150.000, при поединечна исплата.
Во  склоп  на  овие  износи,  дефинирани  се
категории  на  распони  на  предвидени
парични средства  и  услови  при  кои  би  се
исплатил некој износ, и тоа :
1. А. 10.000 –30.000 
  - парична финансиска помош на поединци
кои учествуваат на натпревари од локално и
регионално ниво
       Б. 30.001 – 60.000
  - парична финансиска помош на поединци
кои  учествуваат  на  натпревари  од
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 cilët marrin pjesë në garat e nivelit kombëtar
dhe ndërkombëtar
2.A. 15.001 – 60.000
 -  Asistencë financiare e  klubeve sportive që
marrin pjesë në Ligën Komunale
   B.60.001 – 100.000
-  Asistencë  financiare  e  klubeve  sportive  që
marrin pjesë në ligën rajonale

 C. 100.001 – 150.000
 -  Asistencë financiare e  klubeve sportive që
marrin pjesë në Ligën Kombëtare

 Në  raste  të  jashtëzakonshme,  për
shembull,  kur klubi sportiv gjendet në
një gjendje të  rëndë financiare ose ka
ambicie për të përparuar, Këshilli ka të
drejtë të posaçme për të  vendosur për
pagesë të një shume më të lartë nga të
parashikuarat.

 Mjetet  e  alokuara  për  aktivitete  të
përcaktuara shtesë, për aktivitete që nuk
janë përfshirë me këtë Program, ndërsa
me aktualitetin, atraktivitetin, rëndësinë
dhe  cilësinë  e  vet  kontribuojnë  për
realizimin  e  qëllimeve  programore  në
sferën  e  sportit,  pas  kërkesave  të
elaboruara paraprakisht, do t’i orientojë
Kryetari i komunës së Gostivarit. 

VI.  FORMA TJERA TË AKTIVITETEVE
PËR PËRKRAHJE DHE NDIHMESË TË
MANIFESTIMEVE SPORTIVE
Manifestime  tjera  sportive  me  rëndësi  për
realizimin  e  qëllimeve  të  Programit,  do  të
përkrahen dhe ndihmohen në veçanti nëpërmjet
formave tjera të aktiviteteve:

 Patronazh  nderi  të  Komunës  së
Gostivarit;

национално и меѓународно ниво
2.А. 15.001 – 60.000
 -  парична  финансиска  помош на  спортки
клубови  кои  учествуваат  во  општинаска
лига 
   Б. 60.001 – 100.000
-  парична  финансиска  помош  на  спортки
клубови кои учествуваат во регионална лига
   В. 100.001 – 150.000
-  парична  финансиска  помош  на  спортки
клубови  кои  учествуваат  во  национална
лига 

 Во  исклучителни  случаеви,  на
пример,кога  спортскиот  клуб  се
наоѓа во тешка финансиска состојба
или има амбиција да напредува кон
нагорна  линија,  Советот  има
исклучително  право  да  донесе
одлука за исплата на поголема сума
на  парични  средства  од
предвидените.

 Средствата  распоредени  за
дополнителни активности кои не  се
опфатени  со  оваа  Програма,  а  со
својата  актуелност,  атрактивност,
значење и квалитет, придонесуваат за
остварувањето  на  програмираните
цели  во  областа  на  спортот,  по
претходно  образложени  барања,  ќе
ги  насочува  Градоначалникот  на
општина Гостивар.

VI. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
ЗА ПОДДРЖУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ НА
СПОРТСКИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ
Други  спортски  манифестации  од  значење
за остварувањето на целите на Програмата,
ќе се поддржуваат и помагаат особено преку
следните форми на активности:

 Почесно  покровителство  на
Општина Гостивар;

 Доделување  награди,  пригодни
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 Shpërndarja e dhuratave, shpërblimeve
dhe ngjashëm;

 Sigurim i shërbimeve akomoduese për
pjesëmarrësit  në  manifestimeve  të
caktuara, me shfrytëzim të kapaciteteve
dhe  mundësive  tjera  me  të  cilat
disponon komuna e Gostivarit;

 Pjesëmarrje  të  përfaqësuesve  të
Komunës  së  Gostivarit  në  takime
promotive           dhe protokollare të
organizuara me        rastin e mbajtjes së
manifestimeve  sportive.

 Format e aktiviteteve për përkrahje dhe
ndihmë të manifestimeve sportive, do të
realizohen  nga  ana  e  organeve
kompetente  të  komunës  së  Gostivarit,
edhe atë sipas kërkesës së organizatorit
të manifestimit,  në bazë të propozimit
të  komisionit  për  sport  në  këshillin  e
komunës  së  Gostivarit,  i  akroduar  me
qëllimet  e  kësaj  Programe  dhe
mundësitë e disponueshme të Komunës
së Gostivarit. 

VII. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE
Kryetari i Komunës së Gostivarit kujdeset dhe
siguron implementimin e këtij programi.

Komisioni special ndjek implementimin e këtij
programi,  merr  iniciativa,  jep  mendime  dhe
propozon  vendime  në  lidhje  me  realizimin  e
qëllimeve programore dhe aktiviteteve.

Ky program hyn në fuqi me ditën e shpalljes së
saj  në  “Buletini  zyrtar  të  Komunës  së
Gostivarit” 

подароци и слично;
 Обезбедување сместувачки услуги за

учесниците  на  одделни
манифестации,  со  користење  на
капацитетите и другите можности со
кои располага Општина Гостивар;

 Учество  на  претставници  на
Општина Гостивар на  протоколарни
и промотивни   средби, организирани
по повод одржувањето на спортските
манифестации.

 Формите на активности за поддршка
и  помош  на  спортските
манифестации, ќе се реализираат од
страна  на  надлежните  органи  на
Општина Гостивар и тоа по барање
на  организаторот  на
манифестацијата,  а  врз  основа  на
образложен предлог на Комисијата за
спорт  на  Советот  на  Општина
Гостивар,  усогласен  со  целите  на
оваа  Програма  и  расположливите
можности на Општина Гостивар 

VII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градоначалникот  на  Општина  Гостивар  се
грижи и  го  обезбедува  спроведувањето  на
оваа програма.
Специјална  Комисија  го  следи
спроведувањето  на  оваа  програма,
покренува  иницијативи,  дава  мислења  и
поднесува  предлози  во  врска  со
остварувањето  на  програмираните  цели  и
активности.
Оваа програма влегува во сила со денот на
објавувањето  во  “Службен  гласник  на
Општина Гостивар.

Kryetar i Këshillit
Претседател

Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/12
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Programit për aktivitetet e

komunës së Gostivarit në lëmin e mundësive
të barabarta të grave dhe burrave për vitin

2022

Shpallet  Programi  për aktivitetet e komunës
së  Gostivarit në  lëmin  e  mundësive  të
barabarta të grave dhe burrave për vitin  2022
nr.08-2319/1 që  Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit e solli në seancën e mbajtur më datë
24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Програма за

активностите на општина Гостивар во
областа на еднаквите можности на жените

и мажите за 2022 година

Се  прогласува Програма за  активностите
на  општина  Гостивар во  областа  на
еднаквите можности на жените и мажите за
2022 година бр.08-2319/1  што Советот на
Општина Гостивар  ja донесе на седницата
одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2319/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

Në bazë të nenit 22 par. 1 pika 8 dhe nenit 62 paragrafi
1  të Ligjit  për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
RM” numër 05/02), Këshilli i Komunës së Gostivarit në
seancën e 3, të  mbajtur më   24.12.2021   solli:

P r o g ra m i
për aktivitetet e komunës së Gostivarit

në lëmin e mundësive të barabarta
të grave dhe burrave për vitin 2022

Hyrje
Politika e barazisë gjinore dhe fuqizimi i grave, paraqet
një  nga  parimet  fundamentale  të  demokracisë  dhe  të
rendit  shoqëror.  Barazia  gjinore  në  Republikën  e
Maqedonisë, është kategori kushtetuese.

Vendosja e mundësive të barabarta është një shqetësim i
të  gjithë  shoqërisë,  të  gjitha  palët  e  interesuara  në
sektorin  publik  dhe  privat  dhe  paraqet  heqje  të
barrierave dhe krijimin e kushteve për arritjen e barazisë
së  plotë  mes  grave  dhe  burrave.  Ky  Program  për
mundësi të barabarta të Komunës së Gostivarit për vitin
2022 është  përpiluar  në bazë të  Ligjit  për mundësi të
barabarta të grave dhe burrave. Pushteti lokal mundet që
me anë të kompetencave të veta dhe përmes koordinimit
me  faktorët  e  shumtë  lokalë,  të  ndërmarrin  aksione
konkrete  në  favor  të  barazisë  gjinore,  reduktim  të
pabarazive dhe promovimin e shoqërisë së mirëfilltë të
barabartë.

Edhe krahas rasteve të shumta të njohjes formale dhe
progresin  e  bërë,  barazia  ndërmejt  gjinive  ende  nuk
është  një  realitet  në  jetën  e  përditshme.  Në  praktikë,
burrat  dhe  gratë  nuk  gëzojnë  të  njëjtat  të  drejta.
Ekzistojnë  ende  pabarazi  sociale,  politike,  ekonomike

Врз основа на член 22 став 1 точ.8 и член 62 став 1 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ“  број 05/02), Советот на Општина Гостивар на 3,
седница одржана на    24.12.2021 година донесе:

П р о г р а м а
за активностите на општина Гостивар
во областа на еднаквите можности на

жените и мажите за 2022 година

Вовед
Политиката на родова рамноправност и зајакнувањето
на  жените,  претставува  едно  од  фундаменталните
начела  на  демократијата  и  општествениот  поредок.
Родовата рамноправност во Република Македонија,  е
уставна категорија.
Воспоставувањето  на  еднакви  можности  е  грижа  на
целото  општество,  на  сите  субјекти  во  јавниот  и
приватниот  сектор  претставува  отстранување  на
пречките  и  создавање  услови  за  остварување  на
потполна  еднаквост  меѓу  жените  и  мажите.  Оваа
Програма за еднакви можности на Општина Гостивар
за 2022 година е изработена врз основа на Законот за
еднакви  можности  на  жените  и  мажите.  Локалната
власт  може  преку  своите  надлежности  и  преку
координација  со  многубројните  локални фактори,  да
превзема  конкретни  акции  во  корист  на  половата
еднаквост,  намалување  на  нееднаквостите  и
промовирањето на вистинско еднакво општество.

И покрај бројните примери на јавна препознатливост и
постигнат  напредок,  еднаквоста  помеѓу  половите  сè
уште не е реалност во секојдневниот живот. Во пракса
мажите и жените не ги уживаат истите права. Сè уште
постојат социјални, политички, економски и културни
нееднаквости.  Ваквите  нееднаквости  се  резултат  на
социјалниот  менталитет  наметнат  поради  бројни

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 158 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

dhe kulturore. Këto pabarazi janë rezultat i mentalitetit
social  të imponuar  shkaku i  stereotipeve të shumta të
pranishme  në  kuadrë  të  familjeve,  arsimit,  kulturës,
mediave, mjedisin e punës, organizimin e shoqërisë et.
Ka kaq shumë fusha në të cilat mund të ndërhyhet me
imponimin e një qasjeje të re dhe duke bërë ndryshime
strukturore.  Fushat  kryesore  të  identifikuara  në
komunitetin  lokal  në  të  cilat  duhet  të  orientohen
aktivitetet dhe të intensifikohet puna në vitin 2022 për
aprovimin e barazisë gjinore, janë:

- Të drejtat e njeriut - jo-diskriminimi;
-  Gruaja  dhe  proceset  vendimmarrëse  në  komunitetin
lokal;
- Ngritja e vetëdijes për kujdesin e gruas mbi shëndetit e
vet;
-  Përgatitja  e  statistikave  themelore  mbi  pozitën
ekonomike-sociale të grave në komunën e Gostivarit;

- Buxhetim i përgjegjshëm gjinor;
- Forcimi i kapaciteteve / arsim i KMB, këshilltarëve të
Këshillit  të  Komunës,  administratës  komunale,
institucioneve arsimore (si dhe aktorëve të tjerë në jetën
shoqërore);
- Intensifikimi dhe zgjerimi i bashkëpunimit me OJQ-të
në  fushën  e  të  drejtave  të  njeriut  dhe  mundësive  të
barabarta; dhe
-  Ngritja  e  vetëdijes  për  kujdesin  e  shëndetit  të  një
gruaje.

I. QËLLIMET
Qëllimet  kryesore  të  Programit  për  aktivitetet  e
Komunës së Gostivarit, në Komisionin për mundësi të
barabarta të grave dhe burrave për vitin 2022 janë:
1.Rritja e ndërgjegjësimit të mekanizmave të mbrojtjes
të  drejtave  të  njeriut  të  grave,  barazisë  gjinore  dhe
diskriminimit;

2.Promovimi i  nevojës për pjesëmarrje të barabartë të
grave dhe burrave në proceset  e vendimmarrjes,  jetën
politike dhe jetën publike në komunitetin lokal / aplikim

стереотипи  присутни  во  рамките  на  семејството,
образованието,  културата,  медиумите,  работната
средина,  организацијата  на  општеството  итн.  Има
толку  многу  области  во  кои  може  да  се  делува  со
наметнување на нов пристап и правење на структурни
промени.  Клучните  идентификувани  области  во
локалната  заедница  на  кои  треба  да  се  насочат
активностите и интензивира работата во 2022 година
за воведување на родова рамноправност се:
-Човекови права – недискриминација;
-Жената  и  одлучувачките  процеси  во  локалната
заедница;
-  Подигање  на  свеста  за  грижа  на  жената  за
сопственото здравје;
-Изготвување  на  основни  статистички  податоци  за
економско-социјална  положба  на  жените  на
територијата на општина Гостивар;
- Родово одговорно буџетирање;
-  Јакнење  на  капацитетите/  едукација  na  KEM,
советниците  од  советот  на  општината,  општинска
администрација, образовни институции (како и други
чинители во општествениот живот);
-Интензивирање  и  проширување  на  соработката  со
НВО  од  областа  на  човековите  права  и  еднаквите
можностите;
-  Подигање  на  свеста  за  грижа  на  жената  за
сопственото здравје.

I. ЦЕЛИ
Основни  цели  на  Програмата  за  активностите  на
Општина  Гостивар  во  областа  на  Комисијата  за
еднакви можности на жените и мажите за 2022 година
се:
1. Подобрување  на  информираноста  на  жените  за
човековите  права,  механизмите  за  заштита,  родовата
рамноправност и дискриминација;
2. Промовирање на потребата од рамноправно учество
на  жените  и  мажите  во  одлучувачките  процеси,
политичкиот и јавниот живот во локалната заедница /
доследна примена на Законот за еднакви
можности на жените и мажите („Службен весник на
РМ“ бр. 06/12) ;
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i  denjë i  Lijgit  për mundësi të barabarta të grave dhe
burrave ("Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 06/12.);
3.Forcimi  i  vetëdijes  së  grave  për  kujdesin  e
vazhdueshëm dhe mbrojtjen e shëndetit të tyre; Ekziston
nevoja për vetëdije më të madhe të gruas në lidhje me
shëndetin  e  saj  seksual  dhe  riprodhues,  edukim më  i
madh për sëmundjet malinje të organet riprodhuese;
4.Integrimi i çështjeve gjinore në politikat instrumentet
financiare, në pajtim me Ligjin për mundësi të barabarta
të grave dhe burrave;
5.Forcimi i kapaciteteve të Komisionit për mundësi të
barabarta,  këshilltarët  në  Këshillin  e  Komunës  së
Gostivarit,  administratës  komunale,  përfaqësuesve  të
institucioneve arsimore (si dhe aktorë të tjerë në jetën
shoqërore të komunës), me qëllim të arritjes të një niveli
më të lartë të vetëdijes për nevojën e barazisë ndërmjet
burrave  dhe  grave  në  komunitetin  lokal  me  theks  të
veçantë të grave nga vendet e banuara.
6.Vazhdimi  dhe  intensifikimi  i  bashkëpunimit  të
vetëqeverisjes lokale dhe KMB dhe OJQ-ve për lëndë të
punës dhe fushë të veprimit i kanë çështjet që lidhen me
të  drejtat  e  njeriut,  mbrojtjen  e  grupeve  të
margjinalizuara dhe të rrezikut social, barazinë ndërmjet
burrave dhe grave,  mbrojtjen nga diskriminimi dhe të
ngjashme.
7.Forcimi  i  vetëdijes  së  grave  për  kujdesin  e
vazhdueshëm dhe mbrojtjen e shëndetit të tyre. Ekziston
nevoja për informimin e gruas në lidhje me shëndetin e
saj seksual dhe riprodhues dhe edukim më të mirë për
sëmundjet malinje të organeve riprodhuese.

II. Aktivitetet në vitin 2022

Gjatë vitit  2022,  Komuna e Gostivarit  planifikohet  të
realizohen këto aktivitete  në domenin e mundësive të
barabarta:

3. Зајакнување на свеста  на жените за континуирана
грижа  и  заштита  на  сопственото  здравје;  Постои
потреба  од  поголема  информираност  на  жената  за
нејзиното  сексуално  и  репродуктивно  здравје,
поголема  едукација  за  малигните  заболувања  на
репродуктивните органи;
4. Интегрирање на родовите прашања во политиките
финансиските  инструменти,  согласно  со  Законот  за
еднакви можности на жените и мажите;
5. Јакнење на капацитетите на Комисијата
за  еднакви  можности  ,  советниците  во  советот  на
Општина  Гостивар,  општинска  администрација,
претставници на образовни институции (како и други
чинители во општествениот живот на општината), со
цел  постигнување  на  повисоко  ниво  на  свесност  за
потребата  од  еднаквост  меѓу  мажите  и  жените  во
локална  заедница  со  посебен  акцент  на  жените  од
населените места
6. Продолжување и интензивирање на соработката на
локалната самоуправа и КЕМ и НВОи за свој предмет
на работа и област на делување ги имаат прашањата
кои  се  однесуваат  на  човековите  права,  заштита  на
маргинализираните  групи  и  социјален  ризик,
еднаквост  меѓу  мажите  и  жените,  заштита  од
дискриминација и сл.
7. Зајакнување на свеста  на жените за континуирана
грижа  и  заштита  на  сопственото  здравје.  Постои
потреба  од  информираност  на  жената  за  нејзиното
сексуално  и  репродуктивно  здравје  како  и  поголема
едукација за малигните заболувања на репродуктивни
органи.

II. Активности во 2022 година

Во  текот  на  2022 година  во  Општина  Гостивар  се
планира  да  се  реализираат  следните  активности  од
доменот на еднаквите можности:

Tabela me qëllime, detyra dhe indikator/  Табела со цели, задачи и показатели

Aktivitete
Активност

Përshkrimi  i
aktivitetit
Опис  на

Qëllimi
Цел

Koha
Përgjegjegjës
Време Одговорен

Resurset
finansiare
Финансиск

Indikatorët
Индикатори
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активност и ресурси

1.  Trajnime  për
integrimin  gjinor
të  të  punësuarve,
Grupin
intersektorial  dhe
KMB
1.Обуки  за
родова
интеграција  на
вработените,
Интерсекторска
та  група и КЕМ

Tre  trajnime
njëditore  për  të
punësuarit,
Grupin
intersektorial  dhe
KMB
Три  еднодневни
обуки  за
вработените  ,
интерсекторска
та група и КЕМ

Ndërtimi  i
kapaciteteve  për
paritetin  e
përgjegjshëm
gjinor  dhe
buxhetimin  e
pëergjegjshem
gjinor.
Градење на
капацитети  за
РОП и РОБ

Shkurt-Qershor
KMB  dhe
Kordinatori/ja  për
mundësi  të
barabrata/  Program
mentoriale  UN
Women
Февруари-Јули
КЕМ и Кординатор
за  еднакви
можности/Ментор
ска програма
УН ВОМЕН

UN Women
УН Вомен

Numri  i
trajnimeve,
anëtarëve  të
trajnuar  dhe  i
udhëheqësve
të sektorëve
Број  на
обуки,   на
обучени
членови  на
КЕМи  на  на
обучени
раководител
и на сектори

2.Vendosja  e  një
mekanizmi  për
sigurimin  e  të
dhënave  të  ndara
sipas  gjinisë  në
programet  dhe
raportet  e
shqyrtuara  nga
këshilli
2.Воведување  на
механизам  за
обезбедување
родово разделени
податоци  во
програмите  и
извештаите  кои
се  разгледуваат
од советот

Vendosja  e
dinamikës  së
mbledhjes  së  të
dhënave  dhe
mjeteve  të
mbledhjes  së  të
dhënave
Воспоставување
на  динамика  на
собирање  на
податоците  и
алатки  за
собирање  на
податоците

Siguroni  azhurim
dhe  analiza  të
rregullta  të
statistikave  dhe
informacioneve  të
ndara  sipas  gjinisë
si  bazë  për
monitorimin  dhe
planifikimin  e
masave
Да  се  обезбеди
редовно
ажурирање  и
анализа на родово
разделената
статистика  и
информации  како
основа за следење
и  планирање
мерки

Në kontinuitet
KMB /
Shefat e  Sektorëve /
Koordinator  për
Mundësi  të
Barabarta  /  Program
Mentor КМB/
Континуирано
Раководнитела  на
Сектори/Координа
тор  за  еднакви
можности/
Менторкса
програма

Un Women
Унвомен

Lista  e
indikatorëve
Të  dhëna  të
mbledhura
Листа  на
индикатори
Усвоена
Податоци
собрани

3.Forcimi  i
vetëdijes  së  grave
për  kujdes  të
vazhdueshëm  dhe
mbrojtje  të
shëndetit të vet;

Emetimi  i video-
incizimit  nga
ligjërata  në  një
televizion  lokal
Емитување  на
видео

Rritja  e  nivelit  të
informimit  për
sëmundjet  malinje
te  organet
reproduktive.
Зголемено ниво на

Koordinator  për
Mundësi  të
Barabarta/ KMB
Në kontinuitet
Координатор  за
еднакви

150,000.00
den

Të dhëna nga
spitalet  për
numrin  e
personave  që
kanë  kërkuar
shërbime
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3.Зајакнување на
свеста  на
жените за
континуирана
грижа  и
заштита на
сопственото
здравје;

снимка од
предавањето на
локалната
телевизија

информираност
за малигните
заболувања на
репродуктивните
органи  кај
жените.

можности/KEM
Континуирано

mjekësore
Податоци од
болниците
за бројот на
луѓе  кои
побарале
медицински
услуги

4.Vendosja e  një
mekanizmi  për
monitorimin  e
rezultateve  të
barazisë gjinore
4.Воведување  на
механизам  за
следење  на
родово  еднакви
резултати

Përcaktimi  i
treguesve  të
performancës dhe
dinamika  e
monitorimit  të
tyre  Prezantimi  i
perspektivës
gjinore në format
e  dhënies  së
asistencës/ fondit
dhe  raportimit  të
punëtorisë mbi
treguesit  e
përgjegjshëm
gjinor
Воспоставување
на  перформанс
индикатори  и
динамика  на
нивно следење
Воведување  на
родова
перспектива  во
формуларите  за
доделување  на
помош  /
средства  и
известување
Работилница  за
родово
одговорни
индикатори

Vendosja  e  një
mekanizmi  për
monitorimin  e
rezultateve  të
barazisë gjinore
Да  се  воведе
механизам  за
следење на родово
еднакви
резултати

Në  kontinuitet
KMB  / Shefat  e
Sektorëve  /
Koordinator  për
Mundësi  të
Barabarta  /  Program
Mentor КМB/
Континуирано
КЕМ/
Раководдителни  на
Сектори/Координа
тор  за  еднакви
можности/
Менторкса
програма

50,000.00
den

Lista  e
indikatorëve
performancës
Formular  (i
ndjeshëm
gjinor)  i
miratuar
Punëtoria  e
mbajtur
Numri  i
pjesëmarrësv
e të seminarit
Листа  на
перформанс
индикатори
Формулари
(родово
сензитивни)
усоени
Работилниц
а оддржана
Број  на
учесници  на
работилница

5.Projekt  për
ngritjen  e

Projekt  për
ngritjen  e

Ligjeratë  edukative
për  ngritjen  e

KMB
KEM

200,000.00
den

Panel
diskutimi
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vetëdijes  së  grave
5.Проект   за
подигање  на
свеста  кај
жените

vetëdijes së grave
në viset rurale dhe
në  rajonin  e
Pollogut  me
moton  “Edhe  ti
vlen“
Проектот   за
подигање  на
свеста  кај
жените  во
руралните
средини  и  во
полошкиот
регион  со
мотото   „И ти
вредиш“

vetëdijes  së  gruas
për  të  marë
vendime  konkrete
për  vete,
familjen,rethin,
shoqërinë etj.
Едукативно
предавање  за
подигање  на
свеста  на
жените да носат
конкретни  одлуки
за  себе,
семејството,
областа,
општеството
итн..

Numri  i
pjesëmarësve
në  këtë
ligjeratë
Панел  за
дискусија
Број  на
учесници  на
ова
предавање

6.Analiza  gjinore
e  përdoruesve  të
programeve: sport,
mbrojtje  sociale,
kulturë etj.
6.Родова анализа
на  корисниците
на  програмите:
спорт,  социјална
заштита,
култура, и др.

Vendosja  e
analizës gjinore të
programeve
Воведување  на
родова  анализа
на програмите

Institucionalizimi  i
një  qasjeje  të
politikave  publike
të  bazuara  në
dëshmi
Да  се
институционализ
ира пристапот на
јавни  политики
засновани  на
докази

Në nivel vjetor,
Kordinatori  për
mundësi  të
barabarta/  Program
Mentorial
Годишно  ниво,
Кординатор  за
еднакви
можности/
Ментоска
програма

UN
WOMEN
УНВОМЕН

Analiza
gjinore  e
programit:
Sport,
mbrojtjе
sociale  dhe
kulturë
Родова
анализа  на
програмата
Спорт,
социјална
заш 

7.Bashkëpunim
me  të  rrinjtë për
ide/projekt  më  të
mire  për  mundësi
të barabarta
7.Соработка  со
младите  за
најдобра
идеа/проект  за
еднакви
мозноски

Përfshirja  e  të
rrinjëve  nga
Gostivari  që  të
kontribuojnë  për
mundësitë  e  tyre
gjinore
Вклучување  на
младите  од
Гостивар да
дават  придонес
на
подобрувањето

Motivimi  i  të
rrinjëve që të japin
ide
Мотивација  на
младите  за  да
дават нови идеи

Prill-Gusht
KMB/ Këshilli rinor
Април-Август
КЕМ/  Совет  на
млади

100,000.00
den

Numri  i  të
rinjëve  të
pjesëmarrës
Број  на
млади
учесници
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на  родовите
можности

Vlera  e  përgjithshme  e  mjeteve                         Вкупната  вредност  на  средства
500.000.00 den.

Për  realizimin  e  qëllimeve  të  Komunës  së
Gostivarit do të ndërmerren të gjitha aktivitetet
e  nevojshme  dhe  do  t’i  vë  në  dispozicion
resurset  disponueshme teknike  dhe  njerëzore.
Do  të  bashkëpunojë  me  të  gjithë  aktorët
(organizatat,  institucionet  dhe  individët)  dhe
palët e interesuara për promovimin e barazisë
gjinore  në  nivel  lokal,  duke  përfshirë
organizatat  qytetare  dhe  do  të  jetë  një  nga
partnerët kryesorë në realizimin e aktiviteteve.
Në kontekst  të  objektivave,  aktivitetet  më  së
shumti  të objektivave të përcaktuara kryesisht
do të drejtohen për arsimimin dhe trajnimin e
popullsisë dhe të gjitha palëve të interesuara në
fushën e mundësive të barabarta.

III. METODAT E PUNËS
Metodat  themelore  që  do  të  përdoren  në
zbatimin e aktiviteteve janë:
-  Takime  pune  -  Të  organizuara  për
koordinim  me  KMB,  kryetarin  e  komunës
(administratën komunale) dhe partnerë të tjerë
në zbatimin e aktiviteteve (ekspertë në fusha të
caktuara,  OJQ-të  dhe  grupet  qëllimore  të
qytetarëve,  etj)  të cilët  do të  marrin pjesë në
zbatimin e aktiviteteve;

-  Metodat  diskutuese  trajnuese -  do  të
përdoren në kuadër të trajnimeve, ligjëratave,
konsultimeve  dhe  të  ngjashme,  në  përputhje
me  aktivitetet.  Në  formën  e  trajnimit,
mësimdhënies,  këshillimit  etj.  do  të
shfrytëzohen  teknologjitë  moderne  arsimore,
audiovizuale  dhe  produktet  multimedia
arsimore.

Pyetësorët  evaluativ   të   plotësuar  nga ana e

За  реализација  на  целите  на  Програмата,
Општина  Гостивар  ќе  ги  преземе  сите
потребни  активности  и  ќе  ги  стави  на
располагање  техничките  и  човечките
ресурси.  Ќе  соработува  со  сите  чинители
(организации,  институции  и  поединци)  и
засегнати  страни  за  унапредување  на
родовата  рамноправност  на  локално  ниво,
вклучително граѓанските организации кои и
ќе  бидат  еден  од  главните  партнери  во
реализацијата на активностите. Во контекст
на  дефинираните  цели  активностите
најмногу ќе се насочуваат кон едукација и
обука  на  населението  и  сите  чинители  во
доменот на еднаквите можности.

III. МЕТОДИ НА РАБОТА
Основни методи кои ќе бидат користени во
реализација на активностите се:
-  Работни  средби  –Организирани  за
координација  помеѓу  КЕМ,
Градоначалникот  (општинската
администрација)  и  другите  партнери  во
реализација  на  активностите  (експерти  од
одредени области,  НВО-и,  целни групи на
граѓани  и  др.)  кои  ќе  учествуваат  во
имплементацијата на активностите;
-  Дискусионо  обучувачки  методи  –  ќе
бидат  користени  во  рамките  на
спроведување  на  обуките,  предавањата,
советувањата  и  сл.  согласно  активностите.
Во  формата  на  обуките,  предавањата,
советувањата и сл. ќе се користат современи
образовни  технологии,  аудио  визуелни  и
мултимедијални образовни продукти.
Евалуативни  прашалници  пополнети  од
страна на учесниците во активностите;
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pjesëmarrësve në aktivitetet;
-  Metodat  hulumtuese  analitike  –
shfrytëzohen për studim dhe analizë të arritjes
së objektivave. Sipas prioritetit do të aplikohen
metodat e analizës, grumbullimit, analizës dhe
sistematizimit të informacionit (intervistat dhe
anketat me grupet qëllimore);

- Informative promovuese - ky lloj i metodës
do të shfrytëzohet për distribuim dhe prezantim
të materialeve reklamuese dhe  propaganduese,
organizimin  e  trajnimeve,  ligjëratave,
këshillimin dhe nevojat e tjera në përputhje me
përmbajtjen e aktiviteteve;

- Juridike - do të shfrytëzohen gjatë zbatimit
të  procedurave  për  përzgjedhjen  e  ofertuesve
për realizimin e aktiviteteve në kuadër të Ligjit
për  prokurime  publike  në  Republikën  e
Maqedonisë;
-  Metodat e  kontabilitetit  financiar -  do të
shfrytëzohen  në  procesin  e  përgatitjes  së
buxheteve  për  secilin  aktivitet  veç  e  veç,
raportet financiare periodike dhe përfundimtare
për realizimin e aktiviteteve;

IV. FINANCIMI
Financimi  i  aktiviteteve  do  të  zbatohet  me
fonde nga Buxheti i Komunës së Gostivarit.

V. MONITORIMI DHE VLERËSIMI
Komisioni për mundësi të barabarta për gratë
dhe  burrat  pranë  Këshillit  të  Komunës  së
Gostivarit  dhe  koordinatorit  për  mundësi  të
barabarta të cilët e përgatitën këtë dokument do
ta ndjekin rrjedhën dhe dinamikën e zbatimit të
Programit  dhe  do  të  japin  vlerësime  si  dhe
propozime për ndryshimet e domosdoshme në
mënyrë  që  të  arrihet  deri  te  qëllimet  e
përcaktuara.
Deri  te  Këshilli  i  Komunës,  Kryetari  i
Komunës dhe Sektori për mundësi të barabarta

- Истражувачко аналитички методи- ќе се
користат  при  проучување  и  анализа  на
постигање  на  целите.  Приоритетно  ќе  се
применуваат  методите  на  анализа,
собирање, анализирање и систематизирање
на  информацијата  (интервјуа  и  анкети  со
целните групи);
- Информативно промотивни – oвој тип на
метод ќе се користи при дистрибуцијата и
презентирањето  на  рекламните  и
пропагандните  материјали,  организацијата
на  обуките,  предавањата,  советувањата  и
други  потреби  согласно  содржината  на
активностите;
-  Правни  –  ќе  се  користат  при
спроведувањето на процедурите за избор на
понудувачи за реализација на активностите
согласно  Законот  за  јавни  набавки  во  Р.
Македонија;
-  Финансиско сметководствени методи  –
ќе се користат во процесот на подготовка на
буџетите  за  секоја  активност  поединечно,
периодичните  и  финалните  финансиски
извештаи за реализација на активностите;

IV. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето  на  активностите  ќе  се
реализира  со  средства  од  Буџетот  на
Општина Гостивар.

V. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
Комисијата за еднакви можности на жените
и мажите при Советот на Општина Гостивар
и координаторот за еднакви можности кои
го изработуваа овој  документ ќе го следат
текот  и  динамиката  на  спроведување  на
Програмата и ќе даваат свои оценки како и
предлози  за  неопходни промени се  со  цел
постигнување на утврдените цели.
До Советот на Општината, Градоначалникот
и  Секторот  за  еднакви  можности  при
Министерството  за  труд  и  социјална
политика  од  страна  на  координаторот  за
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pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale
nga  ana  e  koordinatorit  për  mundësi  të
barabarta të burrave dhe grave do të dorëzojnë
raporte vjetore për zbatimin e aktiviteteve dhe
realizimin e objektivave. Në pjesën e evaluimit
do  të  kyçet  edhe  Sektori  për  mundësi  të
barabarta  pranë  Ministrisë  së  Punës  dhe
Politikës Sociale.

Ky program hyn në fuqi me ditën e shpalljes së
saj  në  “Buletini  zyrtar  të  Komunës  së
Gostivarit”

еднакви можности на мажите и жените ќе се
доставува  годишен  извештаи  за
имплементација  на  активностите  и
реализацијата  на  целите.  Во  делот  на
евалвацијата  ќе  се  вклучи  и  Секторот  за
еднакви  можности при Министерството  за
труд и социјална политика.
Оваа програма влегува во сила со денот на
објавувањето  во  “Службен  гласник  на
Општина Гостивар.

Kryetar i Këshillit
Претседател

Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/13
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të PROGRAMIT VJETOPRE
PËR SHËNDETIN PUBLIK MBROJTJA E

SHËNDETIT TË POPULLSISË ME
RËNDËSI LOKALE NË TERRITОRIN E
KOMUNËS SË GOSTIVARIT NË VITIN

2022

Shpallet  PROGRAMI  VJETOR PËR
SHËNDETIN  PUBLIK  MBROJTJA  E
SHËNDETIT  TË  POPULLSISË  ME
RËNDËSI  LOKALE  NË  TERRITОRIN  E
KOMUNËS  SË  GOSTIVARIT  NË  VITIN
2022 nr.08-2320/1 që Këshilli  i  Komunës së
Gostivarit e solli në seancën e mbajtur më datë
24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на ГОДИШНА

ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА
НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЛОКАЛНО
ЗНАЧЕЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА

ОПШТИНА ГОСТИВАР ВО 2022 ГОД.

Се  прогласува ГОДИШНА  ПРОГРАМА
ЗА  ЈАВНО  ЗДРАВЈЕ ЗАШТИТА  НА
ЗДРАВЈЕТО  НА  НАСЕЛЕНИЕТО  ОД
ЛОКАЛНО  ЗНАЧЕЊЕ  НА  ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА ГОСТИВАР ВО 2022 ГОД.
бр.08-2320/1  што  Советот  на  Општина
Гостивар  ja донесе  на  седницата  одржана
на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2320/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

PROGRAM PËR SHËNDETIN PUBLIK

MBROJTJA  E  SHËNDETIT  TË
POPULLSISË  ME  RËNDËSI  LOKALE
NË  TERRITОRIN  E  KOMUNËS  SË
GOSTIVARIT NË VITIN 2022

     Shëndeti publik është sistem diturie dhe
shkathtësish  për  parandalimin  e
sëmundjeve,zgjatjen e jetës dhe avancimin e
shëndetit  nëpërmjet  organizimit  të
vështirësive  në  shoqëri.  Nëpërmjet  sistemit
për  shëndet  publik  ndiqet  dhe  analizohet
gjendja shëndetësore e  popullatës  me qëllim
që  të  përmirësohet  nëpërmjet  ndikimit  të
faktorëve të rrezikshëm për shëndetin siç janë
faktorët  e  mjedisit  jetësor,  shkaktarët  e
sëmundjeve,  mënyra  e  jetesës  dhe  faktorët
socio-ekonomik.
      Funksionet themelore për shëndet publik
janë saktë të definuara në nenin 6 pika 1 të
ligjit  për  shëndet  publik  dhe  përfaqësojnë
bazën për realizimin e të gjithave aktiviteteve
për shëndet publik;
         -Ndjekjen dhe vlerësimin e shëndetit dhe
gjendjes së mirë të popullatës,
       -mbrojtja e shëndetit,vlerësimi i nevojave
dhe aktiviteteve të nevojshme që të sigurohet
mbrojtja e shëndetit të popullatës,
       -preveniminë e sëmundjeve nëpërmjet
masave të prevencionit primar dhe sekondar,
      -promovimi  shëndetësor  dhe  edukimi
shëndetësor në komunën e Gostivarit,
      -përgatitja  dhe  drejtimi  në  situata  të
jashtëzakonshme me shëndetin publik

ГОДИШНА  ПРОГРАМА  ЗА  ЈАВНО
ЗДРАВЈЕ

ЗАШТИТА  НА  ЗДРАВЈЕТО  НА
НАСЕЛЕНИЕТО  ОД  ЛОКАЛНО
ЗНАЧЕЊЕ  НА  ПОДРАЧЈЕТО  НА
ОПШТИНА ГОСТИВАР ВО 2022ГОД.

Јавно здравје е систем на знаења и вештини
за  спречување  на  болестите,продолжување
на  животот  и  унапредување  на  здравјето
преку организирани напори на општеството.
Преку системот на јавно здравје се следи и
анализира  здравствената  состојба  на
населението  со  цел  да  се  подобри  преку
влијанието  врз  факторите  на  ризик  по
здравјето  како  што  се  факторите  на
животната  средина,  причинителите  на
болести,  начин  на  живеење  и  социо-
економските фактори.
Основните  функции  на  јавното  здравје  се
точно  дефинирани  во  член  6  став  1  од
законот  за  јавно  здравје  и  претставуваат
основа  за  спроведување  на  сите  јавно-
здравствени активности:
-Следење  и  проценка  на  здравјето  и
добросостојбата на населението
-заштита на здравјето,проценка на потребите
и активностите потреби се обезбеди заштита
на здравјето на населението,
-превенирање  на  болести  преку  мерки  на
примарната и секундарната превенција,
-унапредување на здравјето и здравствената
едукација во Општина Гостивар,
-подготовка  и  управување  со  јавно
здравствените вонредни околности,
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     -përkrahja  dhe  zbatimi  i  hulumtimit  të
shëndetit. 
IPSH Qendra  për  shëndet  publik  Tetovë,  në
përputhje me Ligjin për mbrojtje shëndetësore
(gazeta zyrtare e RM nr. 38/91 neni 110) është
bartëse  e  mbrojtjes  së  specializuar
shëndetësore  për  rajonin  e  Tetovës  dhe
Gostivarit, në sferën e higjienës dhe mbrojtjes
së mjedisit jetësor, epidemiologjisë.

Në  këtë  program  është  paraparë
aktiviteti  gjithëpërfshirës,  masat  dhe  detyrat
që  duhet  t’i  realizojë  Komuna  e  Gostivarit
gjatë vitit 2022. Me këtë u sigurohet të gjithë
qytetarëve realizim i të drejtave të garantuara,
nevojat e konstatuara dhe interesat nga Ligji
për mbrojtje shëndetësore që kanë karakter të
avancimit  të  shëndetit  dhe  ndërmarrjen  e
hapave  dhe  aktiviteteve  për  parandalimin  e
sëmundjeve në territorin e komunës.

Me  masat,  detyrat  dhe  aktivitetet  e
përcaktuara në Programin për shëndet publik
për  vitin  2022 në bashkëpunim me Qendrën
për  shëndet  publik  Tetovë,  Ministrinë  e
shëndetësisë,  Institutin  për  shëndet  publik
Shkup  sigurohet  zbatim i  dispozitave  të  një
numri më të madh të ligjeve me të cilat janë
rregulluar çështjet për ndjekjen, studimin dhe
hulumtimin  e  gjendjes  shëndetësore  të
popullsisë,  shkaqet  për  paraqitjen  dhe
përhapjen  e  sëmundjeve  ngjitëse  dhe
sëmundjeve tjera të cilat kanë rëndësi sociale
medicinale.  Me  programin  saktësisht
vërtetohen  lloji  i  detyrave  dhe  aktivitetet  e
Qendrës  për  shëndet  publik  Tetovë  sipas
përmbajtjes, vëllimit dhe afatit të realizimit të
tyre.

Këto  masa  dhe  aktivitetet  do  t’i
kryejnë  veprimtaria  higjienike  sanitare,
epidemiologjike, mikrobiologjike dhe sociale
medicinale e Qendrës për shëndet publik.

-подршка и спроведување на истражувања за
здравјето. 
ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово, согласно
Законот  за  здравствена  заштита  (Службен
весник на РМ бр. 38/91 член 110) е носител
на  специјализираната  здрав-ствена  заштита
за регионот Тетово и Гостивар, во областа на
хигиена  и  заштита  на  животна  средина,
епидемиологија.
Во оваа програма е предвидена целокупната
активност, мерките и задачите што треба да
ги реализира Општина Гостивар во текот на
2022 година. Со неа им се обезбедува на сите
граѓани остварување на загарантирани права,
утврдени потреби и интереси од Законот за
здравствена заштита што имаат карактер на
унапредување  на  здравјето  и  превземање
мерки  и  активности  за  спречување  на
заболувањата на подрачјето на општината.
Со  мерките,  задачите  и  активностите
утврдени во Програмата  за  јавно здравство
за 2022 година , во соработка со Центарот за
јавно  здравје  Тетово, Министерството  за
здравство,  Институтот  за  јавно  здравје
Скопје  се  обезбедува  спроведување  на
одредбите на поголем број на закони со кои
се  регулирани  прашањата  за  следење,
истражување и проучување на здравствената
состојба  на  населението,  причините  за
појавата и ширењето на заразните и другите
болести   што  имаат  социјално  медицинско
значење.  Со  програма  точно  се  утврдуваат
видот  на  задачите  и  активностите  на
Центарот  за  јавно  здравје  Тетово  по
содржина,  обем  и  рок  на  нивно
спроведување.
Овие  мерки  и  активности  ќе  ги  вршат
санитарно  хигиенската,  епидемиолошката,
микробиолошката  и  социјално  медицин-
ската дејност на Центраот  за јавно здравје.
  

ОДДЕЛ ПО  ХИГИЕНА И ЗАШТИТА  НА

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 169 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

REPARTI  PËR  HIGJIENË  DHE
MBOJTJE TË MJEDISIT JETËSOR

Aktivitetet  e  Repartit  për  higjienë  dhe
mbrojtje të mjedisit jetësor në ruajtjen dhe
avancimin e shëndetit të njerëzve
 

1.  Sigurimi  i  popullatës  me  sasi  të
mjaftueshme të ujit të shëndetshëm për pije.

   Për këtë qëllim QSHP Tetovë do të bëhet
marrja dhe analizimi i mostrave të ujit për pije
nga objektet publike për furnizim me ujë në
vendbanime,  shkolla,  institucionet  fetare,
çezmave rreth rrugëve dhe objekteve tjera për
furnizim me ujë për të  cilat  ne mendojm se
janë me interes për ne. Marrja dhe analizat do
të  bëhen çdo muaj  kurse  me kërkesë  tuajën
edhe më shpesh. Për rezultatet dhe mendimin
profesional  me  propozim  masa  do
informoheni rregullisht dhe në kohë reale.
Lloji  i  objekteve  për  furnizim  me  ujë  dhe
shpeshtësia  e  marrjes  së  mostrave  do  të
përcaktojmë në marrëveshje me Ne, në kuadër
të dispozitave pozitive ligjore.

2. Menaxhimi me mbetjet në vendet e banuara

    Duke pasur  parasysh  se  grumbullimi  i
drejtë,  transporti  dhe  dispozicioni
përfundimtar si i mbetjeve të forta ashtu edhe
të mbetjeve të lëngshme është e rëndësisë së
veçantë  për  pengimin  e  paraqitjes  dhe
përhapjes  së  sëmundjeve  infektive  dhe
sëmundjeve  tjera,  QSHP do  ta  ndjekë  këtë
problematikë  dhe  në  kohë  reale  do  T’na
njoftojë me mangësitë e caktuara dhe rreziqet
mbi  shëndetin  e  njerëzve  dhe  mbrojtje  të
mjedisit jetësor.
3.  Ndjekja e  rregullshmërisë shëndetësore të
ujërave sipërfaqësore
     Ndjekja e rregullshmërisë shëndetësore të

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Активности  на  Одделот  за  хигиена  и
заштита  на  животната  средина  во
зачувувањето  и  унапредувањето  на
здравјето на луѓето
 
1. Обезбедување на населението со доволни
количини  на  здравстевно  исправна  вода  за
пиење.
   За  оваа  намена  ЦЈЗ  Тетово  ќе  изврши
земање и анализа на мостри вода за пиење од
јавните  водоснабдителни  објекти  во
населените  места,  училиштата,  верските
установи,  крајпатни  јавни  чешми  и  други
водоснабдителни објекти за кои ние мислите
дека  се  од  наш  интерес.  Земањето  и
анализите  ќе  се  вршат  секој  месец  и  а  по
ваше  барање  и  почесто.  За  резултатите  и
стручното  мислење  со  предлог  мерки  ќе
бидете редовно и навремено информирани.
   Видот  на  водоснабдителните  објекти  и
честотата на земање мостри ќе го одредиме
договорно  со  нас,  во  рамки  на  позитивни
законски прописи.

2.  Справувањето  со  отпадот  во  населените
места
   Со  оглед  дека  правилното  собирање,
транспортот и крајната диспозиција како на
цврстиот отпад така и на течниот отпад е од
посебно  значење  за  спречувањето  појава  и
ширење на заразните и други болести. ЦЈЗ ќе
ја следи оваа проблематика и навремено ќе
ни  укаже  на  одредени  недостатоци  и
опасности  по  здравјето  на  луѓето  и
заштитата на животната средина.

3.  Следење на здравстевната исправност на
површински води
   Следењето на здравствената исправност на
површинските  води  е  посебно  значајна  со
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ujërave  sipërfaqësor  është  posaçërisht  te
rëndësishme duke pasur parasysh se të njëjtat
shfrytëzohen  për  ujitjen  e  tokës  bujqësore,
kultivimin  e  peshqve  dhe  rekreacion  të
popullatës.
Me qëllim të zbulimit me kohë të substancave
të  dëmshme dhe shkaktuesve  të  sëmundjeve
infektive në ujë, e me këtë edhe propozim me
kohë  dhe  ndërmarrje  të  masave  adekuate
mbrojtëse,  QSHP  do  të  ndjekë  gjendjen
shëndetësore të  ujit  nëpërmjet  analizave dhe
do  të  bëjë  klasifikimin  e  së  njëjtës,  në
përputhje  me  dekretligjin  për  klasifikim  të
Rrjedhave  të  ujit.  Analizat  do  të  kryhen  dy
herë në vit dhe për gjendjen e gjetur, vlerësimi
për  rrezik dhe propozim masat  adekuate me
kohë do t’na informojnë.
Për  numrin  e  analizave  të  ujërave
sipërfaqësore të cilat do të bëhen për komunën
tonë do t’i përcaktojmë me marrëveshje.

4.  Ndjekja e  rregullshmërisë shëndetësore të
produkteve  ushqimore  nga  prodhimtaria,
tregtia dhe hotelieria.
     Në kujdesin për mbrojtje të shëndetit të
popullatës,  ndjekjen  e  kualitetit  dhe
rregullshmërisë  së  produkteve  ushqimore
është e rëndësisë së veçantë, gjë që imponon
ndjekje  permanente.  Për  këtë  qëllim Qendra
është  e  pajisur  profesionalisht  që  ta  ndjekë
kualitetin  e  të  mirave  për  përdorim të  gjerë
dhe  publik  në  tregti  dhe  hotelieri.  Lloji  i
produkteve  ushqimore  dhe  vëllimi  për
analizën  e  tyre  me  ne  do  të  caktojmë  me
marrëveshje.

5.  Pasqyrat  shëndetësore  –  sanitare  të
punonjësve në institucionet parashkollore dhe
shkollore.
       Duke pasur parasysh se bëhet fjalë për
obligim Tonë ligjor të paraparë me Ligjin për
mbrojtje të popullatës nga sëmundjet infektive
Gaz. Zyrtare e RM nr. 66/2004, Qendra do të

обзир  дека  истите  се  користат  за
наводнување  на  земјоделското  земјиште,
одгој на риби и рекреација на населението.

Со  цел  навремено  откривање  на  штетни
материи и узрочници на заразни болести во
водата,  а  со тоа и навремено предлагање и
превземање  на  соодветни  заштитни  мерки,
ЦЈЗ,  ќе  ја  следи  здравствената  состојба  на
водата  преку  анализа  и  ќе  изврши
класификација на истата,  согласно уредбата
за класификација на Водотеците. Анализите
ќе  се  вршат  двапати  во  годината  и  за
најдената  состојба,  проценката  на  ризик  и
соодветните предлог мерки навремено ќе не
информираат.
За  бројот  на  анализите  на  површинските
води  кои  ќе  бидат  направени  за  нашата
општина договорно ќе ги определиме.

4 . Следење на здравствената исправност на
прехранбените продукти од производството,
трговијата и угостителството.
    Во грижата за здравјето на населението,
следењето  на  квалитетот  и  здравствената
исправност на прехранбените производи е од
посебно  значење,  што  налага  нивна
перманентно  следење.  За  таа  цел  нашиот
Центар  е  опремен  стручно  да  го  следи
квалитетот  на  намирниците  за  јавна  и
широка  употреба  во  трговијата  и
угостителството.  Видот  на  прехранбени
продукти и обемот за нивна анализа со нас
договорно ќе го определиме.

5.  Здравствено-санитарни  прегледи  на
вработени  во  предучилишни  и  училишни
установи
     Со  обѕир  дека  станува  збор  за  наша
законска  обврска  предвидена  со  Законот  за
заштита на населението од заразни болести
Сл. весник на РМ бр.66/2004 , Центарот ќе
изврши  годишен  лекарски  преглед  за
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bëjë kontroll  vjetor mjekësor për zbulimin e
tuberkulozit te personeli punonjës.

6.  Mbikëqyrje  higjienike-sanitare  në
institucionet shkollore

Për shkak të perceptimit të faktorëve të
rrezikut mbi shëndetin e nxënësve e të cilat i
takojnë  domenit  të  higjienës  shkollore,
Qendra  do  të  bëjë  mbikëqyrje  mbi  objektet
shkollore dhe për gjendjen e gjetur me rrezik
faktorët e notuara dhe propozim masat do t”na
informojnë.
Qendra  do  të  organizojë  edhe  ligjërata
adekuate  nga  sfera  e  ushqimit  të  drejt,
mbrojtja e  mjedisit  jetësor dhe tema tjera të
cilat janë aktuale në Komunën tonë.

REPARTI I EPIDEMIOLOGJISË

Ky  propozim  program  i  përcakton
aktivitetet,  kryerësit,  afatet  dhe  burimet  e
mjeteve finansiare për zbatimin e masave të
përgjithshme për parandalim dhe çrrënjosje të
sëmundjeve  infetkive  dhe  sëmundjeve  tjera
në  territorin  e  komunës.  Qëllimi  i  këtyre
aktiviteteve  është  zvogëlimi  i  të  gjitha
rreziqeve  mbi  shëndetin  e  popullatës  në
komunën tonë, ndjekje të zgjuar e gjendjeve
dhe  parandalim  me  kohë  dhe  eliminim  të
sëmundjeve infektive.

Masat e përgjithshme dhe aktivitetet i
organizon  dhe  ndjek  vetëqeverisja  lokale  në
bashkëpunim  dhe  nën  mbikëqyrjen
profesionale  të  IPSH  Qendra  për  shëndet
publik Tetovë me repartet epidemiologjike në
Tetovë dhe Gostivar.

Kryerje e dezinfektimit, dezinsektimit dhe
deratizimit  të  vendeve  të  banuara  dhe
sipërfaqeve tjera publike

Mbrojtja  dhe  avancimi  i  shëndetit  të

откривање  на  туберкулоза  кај  вработениот
персонал.
6. Хигиено -санитарен надзор на училишни
установи
      Заради согледување на ризик факторите
на  ризик  по  здравјето  на  учениците  а  кои
што  спаѓаат  во  домен  на  училишната
хигиена,  Центарот ќе  врши стручен надзор
врз  училишните  објекти  и  за  најдената
состојба  со  нотираните  ризик  фактори  и
предлог мерки ќе не информира.
Центарот  ќе  организира  и  соодветни
предавања  од  областа  на  правилната
исхрана, заштитата на животната средина и
други  теми  кои  се  актуелни  во  нашата
општина.

ОДДЕЛ ПО ЕПИДЕМИОЛОГИЈА

    Оваа  предлог  програма  ги  утврдува
програмските  активности,  извршителите,
роковите  и  изворите  на  финансиски
средствата  за  спроведување  на  општите
мерки  за  спречување  и  сузбивање  на
заразните  и  други  заболувања  на
територијата на вашата  општината. Целта на
овие  активности  е  намалување  на  сите
ризици  по  здравјето  на  населението  во
нашата  општина,  будно  следење  на
состојбата  и  навремено  спречување  и
сузбивање на заразните болести.
     Општите  мерки  и  активности  ги
организира и следи локалната самоуправа во
соработка  и  под  стручен  надзор  на  ЈЗУ
Центар  за  јавно  здравје  Тетово  со
епидемиолошки  оддели  во  Тетово  и
Гостивар.

Вршење  на  превентивна  дезинфекција,
дезинсекција и дератизација на населени
места и други јавни површини
   Заштита и унапредување на здравјето на
населението  и  одржувањето  на  општата
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popullatës  dhe  mbajtja  e  higjienës  së
përgjithshme  në  institucionet  publike,
vendtubimet e qytetarëve dhe sipërfaqet tjera
publike është i obligueshëm dhe duhet të jetë
e përhershme dhe në kontinuitet.

Dezinsektimi dhe deratizimi janë masa
të  përgjithshme dhe obligim i  komunës,  dhe
sëkëndejmi  aktiviteti  i  këtillë  është  i
detyrueshëm  në  institucionet  shëndetësore,
institucionet  parashkollore  dhe  shkollore,
institucionet  sociale,  objektet  hoteliere,
objektet  publike  (stacionet  etj.)  tregjet  e
qytetit  dhe  tregjet  e  kafshëve,  kanalizimet,
kontejnerët,  sipërfaqet  publike  dhe  vendet
tjera  ku pritet  prania e  mikro-organizamave,
insekteve dhe brejtësve të cilët janë shkaktarë
të sëmundjeve infektive.
Realizues: Qendra për shëndet publik Tetovë

   Reparti për epidemiologji në Tetovë
dhe Gostivar
Afati: Çdo gjashtë muaj ose dy herë në vit

Burimi i mjeteve: Buxheti i komunës

Sigurimi  i  aktiviteteve  preventive-
promotive  për  avancimin  e  shëndetit  të
popullatës
Komuna  në  bashkëpunim  me  qendrën  për
shëndet  publik  Tetovë  e  planifikojnë  dhe  e
organizojnë  promovimin  e  shëndetit  dhe
preventivës  nga  sëmundjet  infektive  në
territorin  e  vet.  Përmbajtja  e  këtij  aktiviteti
programor  do  të  përfshijë  ligjërata
shëndetësore-arsimore të fëmijëve nga mosha
parashkollore,  nxënësve  të  shkollave  fillore
dhe  të  mesme  me  qëllim  të  ngritjes  së
njohurive  për  ruajtjen  dhe  avancimin  e
shëndeti të vet dhe shëndetit të tjerëve. Gjatë
vitit  do të mbahen disa ligjërata nga sfera e
sëmundjeve infektuese dhe mbrojtja prej tyre. 
Realizues: Qendra për shëndet publik Tetovë
Reparti  për  epidemiologji  në  Tetovë  dhe
Gostivar

хигиена во јавните институции, собиралишта
на  граѓани  и  други  јавни  површини  е
задолжително  и  треба  да  биде  постојано  и
континуирано.
      Дезинфекција и дератизација се општи
законски мерки  и обврски на општината, па
оттука ваквата активност е задолжителна во
здравствените,  училишни  предучилишни
установи, социјални установи, угостителски
објекти,  јавни  објекти  (станици  и  сл.)
пазаришта  градски  сточни,  канализации,
контејнери,  јавни  површини  и  други  места
каде  се  очекува  присуство  на  микро-
организми,  инсекти  и  глодари  кои  се
предизвикувачи на заразни болести.

Извршител: Центар за јавно здравје Тетово
Оддел по епидемиологија во          Тетово и
Гостивар
Рок:  Секои  шест  месеци  или  двапати  во
годината
Извор на средства: Буџет на општината

Обезбедување  на  превентивно-
промотивни активности за унапредување
на здравјето на населението
Општинната  во  соработка  со  Центарот  за
јавно  здравје  Тетово  планира  и  организира
промоција и превенција на заразни болести
во нејзината територија здравје. Содржината
на  оваа  програмска  активност  ќе  има
предавања и образовни здравјето  на  децата
од  предучилишно,  основно  и  средно
образование со цел зголемување на знаењето
за  зачувување  и  унапредување  на  неговата
здравје и здравјето на другите.  За време на
некои предавања ќе се одржи во областа на
заразни болести и заштита од нив.

Извршител: Центар за јавно здравје Тетово
Оддел  по  епидемиологија  во  Тетово  и
Гостивар
Рок: Во текот на целата година
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Afati: Gjatë tërë vitit
Burimi i mjeteve: Buxheti i komunës

3. Veprimtaria shëndetësore-arsimore

Në kuadër të shërbimeve për Medicinë sociale
në Qendrat  për  shëndet  publik,  në përputhje
me  dispozitat  ligjore,  planifikohen,
programohen,  kryhen  dhe  evaluohen
aktivitetet  e  veprimtarisë  shëndetësore-
arsimore  me  popullatën  në  territorin  e
Qendrës.

Në  vitin  2022 aktivitetet  do  të  orientohen
drejt:  vendosjes  ose  ndryshimit  të  shprehive
negative në lidhje me ruajtjen dhe avancimin
e shëndetit, zgjidhjen e problemeve prioritare
shëndetësore te popullata ose në grupacione të
ndara  të  tija,  preventivë  e  sëmundjeve
jongjitëse  akute  dhe  kronike  mbrojtjen  e
mjedisit  të  njeriut  dhe  mjedisit  të  punës
preventivë e sëmundjeve të varshmërisë etj.
Aktiviteti shëndetësor-arsimor do të zbatohet
në bashkëpunim me organizatat shëndetësore,
institucionet  parashkollore  dhe  shkollore,
ndërmarrjet, shoqatat, mediat publike etj.

Për  realizimin  e  qëllimeve  të  definuara  me
këtë Program do të zbatohen këto masa dhe
aktivitete: përgatitja e Raportit për zbatimin e
Programit  për  edukim  shëndetësor  të
popullatës, informata të kohëpaskohshme dhe
analiza për aktivitetet shëndetësore edukative
në periudha të caktuara, por gjithashtu do të
ofrohet  edhe  asistencë  metodologjike  për
organizatat  shëndetësore  në  rajon,
koordinohen  aktivitetet  me  më  shumë
organizata  qeveritare  dhe  joqeveritare,
mbahen ligjërata, seminare dhe forma të tjera
të aktiviteteve shëndetësore promovuese.

Për  kryerjen  e  këtyre  detyrave,  me  kërkesë
tonën ne ju sigurojmë hapësirë dhe dëgjues në

Извор на средства: Буџет на општината

3. Здравствено-воспитна дејност 

Во  рамките  на  службите  за  Социјална
медицина  во  Центрите  за  јавно  здравје,
согласно  законските  одредби,  се  планираат,
програмираат,  извршуваат  и  евалуираат
активностите  од  здравствено-воспитна
дејност  со  населението  на  подрачјето  на
Центарот.
Во  2022  година  активностите  ќе  бидат
насочени кон: воспоставување или менување
на негативните навики и обичаи во врска со
чувањето  и  унапредување  на  здравјето,
решавање  на  приоритетните  здравствени
проблеми  кај  населението  или  поедини
негови  групации,  превенција  на  акутни  и
хронични незаразни заболувања, заштита на
човековата  животна  и  работна  средина
превенција на болести на зависност и др.
Здравствено-воспитната  активност  ќе  се
спроведува  во  соработка  со  здравствените
организации,  предучилишни  и  училишни
установи,  претпријатија,  здруженија,  јавни
гласила и други.
За остварување на целите утврдени со оваа
Програма ќе се спроведуваат следните мерки
и  активности:  изготвување  Извештај  за
спроведување на Програмата за здравствено
воспитание  на  населението,  повремени
информации  и  анализи  за  спроведените
здравствено-воспитни  активности  во
одредени  периоди,  но  исто  така  се  пружа
стручно методолошка помош за здравствени
организации на подрачјето, се координираат
активностите со повеќе владини и невладини
организации,  се  одржуваат  предавања,
семинари  и  други  форми  на  здравствено
промотивна активност.
За  извршување  на  овие  задачи  по  Наше
барање ние обезбедиме простор и слушатели
во зависност од темата што ќе ја обработиме.
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varshmëri nga tema të cilën do ta zhvillojmë.

Realizues  i  aktiviteteve:  ISHP  Qendra  për
shëndet publik Tetovë.
Afati  i  realizimit  gjatë  tërë  vitit  ose
periodikisht varësisht nga aktivitetet.

Burimi i mjeteve: buxheti i komunës.
Ky program hyn në fuqi në ditën e sjelljes dhe
do  të  shpallet  në  ,,  Buletinin  zyrtar  të
Komunës së Gostivarit”.

                                                                        

Извршител на активностите:  ЈЗУ Центар за
јавно здравје Тетово.
Рок на извршување во текот на цела година
или  периодично  во  зависност  од
активностите.
Извор на средства: буџетот на општината.
Оваа Програма влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се  објавуви во ''Службен
гласник на Општина Гостивар.

Kryetari i Këshillit
Претседател на Совет

Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/14
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të PROGRAMIT рër aktivitetet

e Komunës  së Gostivarit në sferën e mbrojtjes
sociale dhe mbrojtjes  së fëmijëve për vitin

2022

Shpallet  PROGRAMI  рër  aktivitetet  e
Komunës  së Gostivarit në sferën e mbrojtjes
sociale  dhe  mbrojtjes   së  fëmijëve  për  vitin
2022  nr.08-2321/1 që Këshilli  i  Komunës së
Gostivarit e solli në seancën e mbajtur më datë
24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на ПРОГРАМА за

активностите на Општина Гостивар во
областа на социјалната и детската заштита

во 2022 година

Се  прогласува ПРОГРАМА  за
активностите  на  Општина  Гостивар  во
областа на социјалната и детската заштита
во 2022 година бр.08-2321/1  што Советот
на  Општина  Гостивар  ja донесе  на
седницата одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2321/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

  Në bazë të nenit 22, paragrafi 1 pika 5   dhe
nenit   36  të  Ligjit  për  vetëqeverisje  lokale
(“Gazeta zyrtare e RM-se” nr 05/02), Këshilli i
Komunës  së  Gostivarit  në  seancën  e  3-të,  të
mbajtur më 24.12.2020 solli: 

PROGRAM

рër aktivitetet e Komunës  së Gostivarit në
sferën e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes  së

fëmijëve për vitin 2022

I. QËLLIMI 

Qëllimi bazë i këtij  Programi është:
-Sigurimi i raportit aktiv nga ana e Këshillit të
Komunës  së  Gostivarit  rreth  plotësimit  të
nevojave në sferën e mbrojtjes sociale dhe të
fëmijëve ;
-Gjetjen  e  formave  për  realizimin  efikas  dhe
ekonomik në sferën e mbrojtjes sociale dhe të
fëmijëve;
-Planifikimin e zhvillimit  të mbrojtjes sociale
dhe të fëmijëve;
-përmirësimin  e  kushteve  për  realizimin
mbrojtjes  sociale dhe të fëmijëve.

II. AKTIVITETET 

Aktivitetet e Komunës së Gostivarit për sferën
e mbrojtjes  sociale dhe të fëmijëve  për vitin
2022 janë  të  orientuar  në  përkrahjen  dhe
asistencën  në  realizimin  e  qëllimeve  të
programit të dhënë .

     Според член 22, став 1, точка 5 и член 36
од  Законот  за  локалната  самоуправа
(“Службен  весник  на  РМ“  број  05/02),
Советот  на  Општина  Гостивар  на  3-та
седница,  одржана  на  24.12.2020 година
донесе:  
           

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Гостивар во
областа на социјалната и детската

заштита во 2022 година

I. ЦЕЛИ 

Основни цели на оваа Програма се: 
-  Обезбедување активен  однос  на  Советот
на Општина Гостивар кон задоволување на
потребите  од  областа  на   социјалната  и
детска заштита; 
-  Изнаоѓање  форми  за  ефикасно  и
економично  одвивање  на   социјалната  и
детската заштита;
 -  Планирање  на  развојот  социјалната  и
детската заштита
 - Подобрување на условите за обавување на
социјалната и детска заштита.

II. АКТИВНОСТИ 

Активностите  на  Општина  Гостивар  во
областа  на   социјалната  и  детска  заштита
во  2022 година  ќе  бидат  насочени  кон
поттикнување, поддржување и помагање за
остварување на  целите  на  оваа  приложена
програма .
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Aktivitete nga sfera e  mbrojtjes fëmijërore:
Mundësimi  i  të  gjithë  fëmijëve  në  moshë
parashkollore të vizitojnë institucion publik në
rrethin më të ngushtë . 
Kyçja dhe informimi i prindërve  të fëmijëve
që vizitojnë institucionet publike(mëvetësimi i
fëmijëve në moshe të  hershme që në mënyrë
vetanake ti kryejnë  nevojat elementare)

Kyçja e fëmijëve në aktivitete dhe manifestime
sportive ,  kulturës, kreative  dhe manifestime
tjera.
Hetimi  dhe  parandalimi  i  fenomenit  të
keqtrajtimit  te  fëmijëve  nga  mosha
parashkollore.
 Aktivitete nga sfera e  mbrojtjes fëmijërore
Zhvillim  i  formave  jashtë  institucionale   të
mbrojtjes, kyçja e personave të shkëputur dhe
realizimi  i  të  drejtave   nga  sfera  e  mbrojtjes
shëndetësore dhe sociale .
Përkrahja  dhe ndihma e personave të përfshirë
në  keqpërdorimin  e  drogave,alkoolit  dhe
substancave tjera psikotrope.
Përparimi  i  shëndetit  të  banoreve  dhe
promovimi  i  veseve   dhe  mënyrave  të
shëndetshme të jetesës
Ndihmesa  financiare  për  familje,persona  dhe
aksioneve të OJQ-ve.
Zhvillimi  dhe   avancimi  i  metodologjisë  së
punës  në  institucionet  publike  komunale
çerdhet e fëmijëve. 
Zhvillimi  i  formave  të  mbrojtjes  jashtë
institucionale të personave pleq.
Ndihmese  dhe  përkrahje  në  realizimin  e   së
drejtës nga sfera e mbrojtjes shëndetësore dhe
sociale 
Përmirësimi i kualitetit të jetesës dhe krijimi i
jetesës  së  përplotësuar,  të  sigurte,  të
kënaqshëm në moshën e pleqërisë.

Mbështetja  e   personave  me  nevoja  të
posaçme 
Qëllimi

Активности од областа на детската заштита:
 Овозможување  на  сите  деца  од
предучилишна возраст да посетуваат јавна
установа во најблиската околина
 Вклучување и информирање на родителите
на  децата  кои  ги  посетуваат  градинките,
(осамостојување  на  децата  од  најмала
возраст сами да си ги извршуваат основните
потреби ) 
Поголемо  вклучување  на  децата  од
предучилишна  возраст  во  спортски,
културни,  креативни   и  други
манифестации.
  Откривање и превенција  на злоупотреба
на деца од предучилишна возраст    
Активности од областа на детската заштита 
Развивање  форми  на  вонинституционална
заштита  и     вклучување  на  социјално
исклучените лица.
 
Поддршка и помош  на  лица засегнати од
злоупотреба  на  дрога,  алкохол  и  други
психотропни супстанци 
Унапредување на здравјето на населението
и  промовирање  на  здрави  начини   на
живеење
Парична  помош  за  лица  и  семејства  и
хуманитарни акци 
Развивање  и  унапредување  на
методологијата  на  работењето  во  јавните
установи општински детски градинки.
?????

Помош  и  поддршка  при  остварување  на
правата  од  областа  на  социјалната  и
здравствената заштита
Подобрување на  квалитетот  на  живеење и
создавање   исполнет,  сигурен,  задоволен
живот во староста.

Поддршка на лица со посебни потреби 

 Цели: 
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Aktivitete
1.  Pjesëmarrja  e  personave  me  nevoja  të
posaçme  në  manifestime  të  ndryshme  të
organizuara nga komuna.
2.  Mbështetje psike-sociale për familjet  në të
cilat jetojnë persona me ngecje psike-fizike.

3.  Takime  me  qytetarët,  edukim për  shoqëri,
aksepti   dhe  bashkëpunimi  me  personat  me
nevoja  të  posaçme  (realizues,  defektolog,
psikolog)
4. Bashkëpunim me institucionet, shoqatat dhe
OJQ-re  që veprojnë në qytet për mbështetje të
personave me nevoja të posaçme
5.  Takime  me  personat  me  handikap  (dhe
dhurata  te  përshtatshme)  me  rastin  e  3
dhjetorit, ditës ndërkombëtare te personave me
handikap.
Përmirësimi  i  kualitetit  të  jetesës  te
popullata rome 

Qëllimi
Kyçja  aktive e fëmijëve rome në institucionet
parashkollore
Zvogëlimi i dukurisë lypëse 
Edukim shëndetësor i  romeve me komisionin
për qasje të barabartë mes burrave dhe grave 

Ndihmë të njëhershme për familje dhe persona
të ngjeshur me  rizik social.

Aktivitete
1.  Pjesëmarrja  e  komunës  se  Gostivarit  në
inkluzionin e fëmijëve romë në IPKF Gëzimi
fëmijëror për ngritjen e vetëdijes tek popullata
rome  që  në  kohë  të  kyçet  në procesin
mësimorë(regjistrimi i  fëmijëve në moshën 6
vjeçe)

2.  Organizimi  i  tribunave dhe  punëtorive  me
karakter  shëndetësor  (gjinekologji,
stomatologji,  pediatri,  sëmundje  interne
laborator dhe të tjera) dhe të arrihet përfitimi i 

Активности: 
1.Учество  на  лицата  со  попречености  на
манифестации и активности организирани и
поддржани од општината.
2.Психо-социјална поддршка на семејствата
во  кои  живеат  лица  со  пречки  во  психо-
физичкиот развој
3.Средби  со  граѓани  и   едукации  за
дружење, прифаќање и соработка со лицата
со  посебни  потреби   (реализатори:
дефектолог психолог)
4.Соработка  со  институции,  здруженија,  и
НВО за поддршка на лицата со поречености

5.Средба со лицата со хендикеп (и пригодни
подароци) по повод 3 ти Декември-Денот на
лицата со хендикеп.

Подобрување  на  квалитетот  на
живеењето  на              ромската
популација 
 Цели: 
Активно  вклучување  на  децата  роми  во
предучилишните установи
Намалување на појавата на питачење
Здравствена  едукација  на  ромите  со
комисијата за еднакви можности за жените
и мажите
 Помош  во  натура(еднократна  помош) за
лица и семејства кои се нашле во состојба
на социјален ризик
  Активности: 
1.Учество  на  Општина  Гостивар  во
имплементација на Проектот Инклузија на
деца  Роми  во  Ј.У.О.Д.Г.  Детска  радост  за
подигнување  на  свеста  кај  ромската
популација  за  навремено  вклучување  во
образовниот процес (запишување на децата
на 6 год возраст)
2.Организирање на трибини и работилници
од  здравствен  карактер  (гинекологија,
стоматологија,  педијатрија,  интерни
болести, лабараториски испитувања и др) и 
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shprehisë  për kurim të shëndetit personal.

3.  Organizimi  i   aksioneve  humanitare  dhe
donacioneve  për  sigurimin  e
ushqimit,veshmbathje  etj,  aksion  humanitar
nga ana e komunës dhe OJQ që veprojnë në
Komunën e Gostivarit

III. FINANCIMI 

Mjetet e duhura për realizimin e Programit për
aktivitet e Komunës së Gostivarit në fushën e
mbrojtjes  sociale  dhe  shëndetësore,  në  vitin
2021, janë përcaktuar në Buxhetin e Komunës
së Gostivarit për vitin 2022në lartësi prej:600
000,00 den.

Shuma  minimale  e  shpenzimit  për  ndihmë
sociale  financiare  do  të  jetë  3.000  denarë,  ,
ndërsa shuma maksimale 31.000 denarë, gjatë
pagesës individuale.
Në  kuadër  të  këtyre  shumave,  janë  definuar
kategori  të diametrave të mjeteve të parapara
financiare  dhe  kushteve  gjatë  të  cilave  do  të
ishte paguar ndonjë shumë, edhe atë:
А. 3.000 – 6.000 
  - Individëve të cilët ndihmë financiare në para
për familjet me prindër vetushqyes.
  - Ndihmë financiare në para familjeve të cilat
janë raste sociale.
  -  Ndihmë  financiare  në  para  individëve  të
cilët lëngojnë nga sëmundjet e lehta, në bazë të
raporteve mjekësore.

B. 6.001 – 10.000
  -  Ndihmë  financiare  në  para  për  familjet
shumëanëtarëshëe me prindër vetushqyes

  -  Ndihmë financiare në para për familjet pa
prindër
  -  Ndihmë financiare në para për individë të
cilët  lëngojnë  nga  lloje  më  të  rënda  të

стекнување  на  навики  за  грижа  за
сопственото здравје
3.Организирање  на  хуманитарни  акции  и
донации за обезбедување на храна, облека,
обувки,  др.  хуманитарна  помош  од  страна
на општината и организациите и НВО кои
дејствуваат во општина Гостивар

 III. ФИНАНСИРАЊЕ 

Средствата  потребни  за  реализирање  на
Програмата  за  активностите  на  Општина
Гостивар од  областа  на  социјална  и
здравствена  заштита,  во  2021  година,  се
определени  во  Буџетот  на  Општина
Гостивар за 2022 година,  во износ од:  600
000,00 денари.
Минималниот  износ  на  потрошокот  за
социјална  финансиска  помош ќе  изнесува
3.000  денари, додека  максималниот  износ
31.000 денари, при поеднинечна исплата.
Во  склоп  на  овие  износи,  дефинирани  се
категории  на  распони  на  предвидени
парични средства  и  услови  при  кои  би  се
исплатил некој износ, и тоа :
А. 3.000 – 6.000 
  - Парична финансиска помош на семејства
со самохрани родители
  - Парична финансиска помош на семејства
кои се социјални случаи
  - Парична финансиска помош на поединци
кои боледуваат од лесни болести, врз основа
на болнички извештаи
   
Б. 6.001 – 10.000
  -  Парична  финансиска  помош  на
повеќечлени  семејства  со  самохрани
родители
  - Парична финансиска помош на семејства
без родители
  - Парична финансиска помош на поединци
кои  боледуваат  од  потешки  видови  на
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sëmundjeve
  - Ndihmë financiare për familje të cilave u ka
ndodhur ndonjë fatkeqësi nga dukuritë natyrore

C. 10.001 – 20.000
 -  Ndihmë financiare  në  para  për  familje  pa
prindër,  të  cilët  janë  në  gjendje  të  rëndë
financiare
 - Ndihmë financiare për individë të cilëve u
është  i  nevojshëm  intervenimi  kirurgjikal  në
vend
 - Mjete financiare për individë të cilët i janë
nënshtruar  rehabilitimit  për  shërim  nga
varshmëritë
D. 20.001 – 31.000
-  Ndihmë  financiare  në  para  për  individë  të
cilët lëngojnë nga sëmundjet kronike
 -  Ndihmë  financiare  për  individë  të  cilët  u
është e nevojshme ndërhyrja kirurgjikale jashtë
vendit
Në raste të jashtzakonshme, për shembull, kur
persona gjendet në një gjendje të              rëndë
financiare dhe shëndetsi, Këshilli ka          të
drejtë  të  posaçme  për  të  vendosur  për
pagesë  të  një  shume  më  të  lartë  nga  të
parashikuarat.

IV. AKTIVITETE TJERA

Aktivitete tjera  te financuara nga MPPS

-sigurimi i asistencës  profesionale, teknike dhe
lloj tjetër me përkrahje kuadrosh  dhe mjete me
të cilat korrespondon komuna; 
-Kryetari i Komunës së Gostivarit kujdeset dhe
siguron  realizimin e kësaj  programe. 

Departamenti  për  arsim dhe departamenti  për
mbrojtje sociale dhe të fëmijëve së bashku me
Komisionet e veçanta  (komisioni për furnizim
me  naftë  dhe  dru  për  nxehje,  transporti  i
nxënësve,  komisioni  për  realizimin  dhe
intervenime  në  mirëmbajtjen  e  objekteve

болест
  - Финансиска помош на семејства на кои
им се случило несреќа од природни појави
    
Ц. 10.001 – 20.000
 -  Парична финансиска помош на семејства
без родители,  кои се  во тешка финансиска
состојба
 -  Финансиска помош на поединци на кои
им е потребен хируршки зафат во државата

 -  Финансиски  средства  за  поединци  кои
подлежат на рехабилитација за излекување
од зависности
Д. 20.001 – 31.000
-  Парична финансиска помош на поединци
кои боледуваат од хронични болести
 -  Финансиска помош на поединци на кои
им е потребен хируршки зафат во странство

Во исклучителни случаеви,  на пример ,кога
лицето  се  наоѓа  во  тешка  финансиска  и
здравствена  состојба,  Советот  има
исклучително  право  да  донесе  одлука  за
исплата  на  поголема  сума  на  парични
средства од предвидените.

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

 Други форми на активности со кои ќе се
помага образованието и градинката се:
 -  обезбедување  стручна,  техничка  и  друг
вид  поддршка  со  кадри  и  опрема  со  која
располага општината;
 -Градоначалникот на Општина Гостивар се
грижи и  го  обезбедува  спроведувањето  на
оваа програма. 
Одделението за образование , социјална  и
детска детската заштита заедно со посебни
комисии (комисија за греење –нафта и дрва
и  комисија  за  следење  на  превозот  на
ученици,  комисија  за  реализирање  на
интервенции  при  одржувањето  на
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shkollore  ,  çerdheve  dhe  të  tjera),  komisioni
për  verifikimin  e  gjendjes  faktike  në  teren  e
ndjekin  realizimin  e  kësaj  programe,  nxisin
iniciativa  dhe  sjellin  propozime  lidhur  me
realizimin  e  qëllimeve  dhe  aktiviteteve
programore. 

V. Dispozitat përfundimtare 

Ky program hyn në fuqi në ditën e sjelljes dhe
do të shpallet në ,, Buletinin zyrtar të Komunës
së Gostivarit”.

училишните  објекти,  градинки  и
др.),комисија  за  утврдување  на  фактичка
состојба на терен го следи спроведувањето
на оваа програма, покренува иницијатива и
поднесува  предлози  во  врска  со
остварувањето  на  програмираните  цели  и
активности. 
V. Завршни одредби

 Оваа програма влегува во сила со денот на
донесувањет и ќе се  објавуви во “Службен
гласник на Општина Гостивар”.

Kryetari i Këshillit
Претседател на Совет

Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/15
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të PROGRAMIT për aktivitetet
e Komunës së Gostivarit në fushën e mbrojtjes

dhe shpëtimit, në territorin e Komunës së
Gostivarit për vitin 2022

Shpallet  PROGRAMI  për  aktivitetet  e
Komunës së Gostivarit në fushën e mbrojtjes
dhe  shpëtimit,  në  territorin  e  Komunës  së
Gostivarit  për  vitin 2022 nr.08-2322/1 që
Këshilli  i  Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në
seancën e mbajtur më datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на ПРОГРАМА за

активностите на Општина Гостивар во
областа на заштитата и спасувањето, во
подрачјето на Општина Гостивар за 2022

година

Се  прогласува ПРОГРАМА за
активностите  на  Општина  Гостивар  во
областа  на  заштитата  и  спасувањето,  во
подрачјето  на  Општина  Гостивар за  2022
година бр.08-2322/1  што  Советот  на
Општина Гостивар  ja донесе на седницата
одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник
Arben Taravari
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2322/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

Në bazë  të  nenit  34  dhe  123,  paragrafi  4  të
Ligjit  për  mbrojtje  dhe  shpëtim  ("Gazeta
zyrtare е  RM-së"  nr.  36/04,  49/04,  86/08,
124/10  dhe  18/11)  dhe  nenit  22  paragrafi  1
pika  10  të  Ligjit  për  Vetëqeverisjen  Lokale
("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr 05/02.), Këshilli
i Komunës së Gostivarit në Këshillin e mbajtur
më 24.12. 2021 solli

P R O G R A M
për aktivitetet e Komunës së Gostivarit në

fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit, në
territorin e Komunës së Gostivarit

për vitin 2022
HYRJE

Me  Programin  rregullohet  burimi  i
konstruksionit financiar:
- Shpenzimet e përllogaritura për mbrojtje dhe
shpëtim në territorin e Komunës së Gostivarit.

- Alokimi i fondeve për financimin.

- Aktivitete rrjedhëse dhe dinamikë e realizimit
të programit. 
Sipas dispozitave ligjore, Komuna e Gostivarit
në  vitin  2021 këto  aktivitete  do  t’i  realizojë
nëpërmjet:
- Shtabit komunal për mbrojtje dhe shpëtim

- Forcave hapësinore për mbrojtje dhe shpëtim.

Duke pasur parasysh se Komuna e Gostivarit
është  2/3 pjesë  rurale  dhe  një  pjesë është  në
mjedis  urban,  Programi  për  mbrojtje  dhe
shpëtim do të ketë për qëllim përmirësimin e
masave parandaluese të veprimit në të njëjtat.

Врз  основа  на  член  34  и  123  став  4  од
Законот  за  заштита  и  спасување
(“Службен весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04,
86/08, 124/10 и 18/11) и член 22 став 1 точка
10  од  Законот  за  локална  самоуправа
(“Службен  весник  на  РМ“  бр.  05/02),
Советот на Општина Гостивар на седницата
одржана на 24.12.2021 година, донесе

П Р О Г Р А М А
за активностите на Општина Гостивар во
областа на заштитата и спасувањето, во

подрачјето на Општина Гостивар
за 2022 година

ВОВЕД

Со  Програмата  се  уредува  изворoт  на
финансиската конструкција:
-  Пресметани  трошоци  за  заштита  и
спасување  на  подрачјето  на  Општина
Гостивар.
-  Распределба  на  средствата  за
финансирање.
-  Тековни  активности  и  динамика  на
извршувањето на програмата.
Според  законските  одредби,  Општина
Гостивар  во 2021 година овие активности
ќе ги остварува преку: 
- Општинскиот  штаб  за  заштита  и
спасување, 
-  Просторните   сили  за  заштита  и
спасување.
Имајќи предвид дека Општина Гостивар  2/3
е рурален дел и дел кој е во урбана средина,
Програмата за заштита и спасување ќе има
за цел подобрување на превентивните мерки
на делување во истите.
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Qëllimet dhe Objektivat e programit
- Objektivi kryesor i këtij programi është që të
sigurojë  mjete  themelore  për  veprim
parandalues në zonën e Komunës së Gostivarit.

-  Mbrojtja  dhe  shpëtimi  i  njerëzve,  mjedisit
jetësor, të mirave materiale, burimeve natyrore,
botën  bimore  dhe  shtazore  dhe  trashëgiminë
kulturore  nga  fatkeqësitë  natyrore  dhe
fatkeqësi  të  tjera  në  paqe  dhe  në  gjendje  të
jashtëzakonshme;
-  Krijimi  i  kushteve  dhe  mundësive  për
realizimin  e  organizuar  dhe  zbatimin  e
mbrojtjes së njerëzve dhe të mirave materiale;
-  Sigurimi  i  theksimit  në  kohë mbi rrezikun,
zbulimin në kohë dhe eliminimin e shkaqeve të
shkaktimit të zjarreve dhe fatkeqësive tjera;

-  Të  kryhet  edukim  dhe  trajnim  për  veprim
parandalues.
- Formimi i shoqërive vullnetare kundër zjarrit
dhe pajisja dhe trajnimi i tyre.

- Organizimi i garave kuis nga ana e të gjitha
shkollave fillore dhe të mesme në Komunën e
Gostivarit.
- Organizimi i ligjëratave në shkolla në temën e
parandalimit  dhe  mbrojtjes  nga  zjarret  dhe
fatkeqësitë e tjera natyrore.
- Edukim teorik dhe ushtrime praktike treguese
për evakuimin emergjent në bashkëpunim me
Departamentin  për  menaxhim  gjatë
katastrofave të Kryqit të Kuq të Gostivarit.

АRSYETIM

Programi  për  mbrojtje  dhe  shpëtim për  vitin
2022 do të financohet nga buxheti i Komunës
së  Gostivarit,ku  janë  parapa  tre  milion  e
gjashtëqind   mijë (4.000.000.00) denar në rast
të ndonjë fatkeqësie natyrore, gjithashtu si një

Цели и задачи на програмата
-  Основна  цел  на  оваа  Програма  е  да  се
обезбедат основни средства за превентивно
делување  на  подрачјето  на  Општина
Гостивар.
- 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;
-  Да  се  врши  едукација  и  подготовка  за
превентивно делување.
-  Формирање  на  доброволни
противпожарни друштва нивно опремување
и обука.
- Организирање на квиз натпреварување од
страна на сите основни и средни училишта
на територијата на Општина Гостивар .
-  Организирање  на  предавања  во
училиштата на тема превентива и заштита
од пожари и други природни катастрофи.
-  Теориска едукација и практични показни
вежби  за  евакуација  при  катастрофи  во
соработка  со  одделението  за  управување
при катастрофи на црвениот крст Гостивар.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Програмата за заштита и спасување за 2022
година ќе биде финансирана од Буџетот на
Општина Гостивар, каде се предвидени  Три
милион  и  шесто  илјади  (4.000.000.00)
денари во некоја елементарна незгода, исто
така  како  можност  може  да  се  јават  и
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mundësi  mund  të  paraqiten  donacione  dhe
sponsorizime nga sektori privat e gjithë kjo me
qëllim të mbrojtjes më të madhe në territorin e
Komunës së Gostivarit.
Programi  për  mbrojtje  dhe  shpëtim  do  të
zhvillohet sipas nevojave të zonës së komunës
së Gostivarit dhe në koordinim me Drejtorinë
për  Mbrojtje  dhe  Shpëtim,  ku  Drejtoria  për
Mbrojtje dhe Shpëtim mund të angazhohet me
mjetet e veta për veprim parandalues.

Ky Program hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e
publikimit në “Buletinin zyrtar të Komunës së
Gostivarit,  kurse do të fillojë të zbatohet nga
viti 01.01.2022.

донации  и  спонзорства  од  приватниот
сектор  се  со  цел  за  поголема  заштита  на
подрачјето на Општина Гостивар.
Програмата  за  заштита  и  спасување ќе  се
одвива  според  потребите  на  подрачјето  на
Општина  Гостивар  и  во  координација  со
Дирекција за заштита и спасување, при што
и Дирекција за заштита и спасување може
да се вклучи со свои средства за потребите
на превентивно делување.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден
од  денот  на  објавувањето  во  ''Службен
гласник на Општина Гостивар, а ќе започне
да се применува од 01.01.2022 година.

Kryetari i Këshillit
Претседател на Совет

Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/16
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të PROGRAMIT рër aktivitetet

e Komunës  së Gostivarit në sferën e mbrojtjes
së mjedisit jetësor për vitin 2022

Shpallet  PROGRAMI  рër  aktivitetet  e
Komunës  së Gostivarit në sferën e mbrojtjes
së mjedisit jetësor për vitin 2022nr.08-2323/1
që Këshilli i Komunës së Gostivarit e solli në
seancën e mbajtur më datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на ПРОГРАМА за

активностите на Општина Гостивар во
областа на заштитата на животната средина

2022 година

Се  прогласува ПРОГРАМА  за
активностите  на  Општина  Гостивар  во
областа на заштитата на животната средина
2022 година бр.08-2323/1  што Советот на
Општина Гостивар  ja донесе на седницата
одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2323/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

Në  bazë  të  nenit  22,paragrafi1  pika  13  dhe
Nenit  36  të  ligjit  për  vetëqeverisje
lokale(“Gazeta  zyrtare  e  RMV  nr
05/02),Këshilli  i  Komunës  së  Gostivarit  në
seancën e 3,të mbajtur më 24.12.2020 solli:

                       PROGRAM

рër  aktivitetet  e  Komunës   së  Gostivarit  në
sferën e mbrojtjes së mjedisit jetësor për
vitin 2022

                      I. QËLLIMI 

Qëllimi kryesor i këtij programi janë aktivitete
nga fusha e mbrojtjes së ambientit  jetësor në
komunën  e  Gostivarit,synimi  është  arritja  e
shkallës më të lartë të tejkalimit të gjendjeve në
fushën  e  ambientit  jetësor  dhe  të  mbrohet
cilësia  e  të  gjithë  mediumeve  të  ambientit
jetësor, siç janë: toka, ajri dhe uji, në suaza të
kompetencave ligjore, me këtë edhe mbrojtja e
shëndetit dhe përmirësimi i cilësisë së jetës së
qytetarëve

II. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA
Me  programin  janë  paraparë  aktivitete,
realizimi i të cilëve duhet të përmirsojë cilësinë
e ajrit ambiental, ujërave dhe tokave, mbrojtjen
e tyre, rregullimin dhe avancimin e territoreve
të mbrojtura dhe ngritjen e vetëdijes publike.

           

Според член 22,став 1,точка 13 и член 36 од
Законот  за  локална  самоуправа  (“Службен
веснил  на  СРМ  број  05/02  Советот  на
Општина Гостивар на 3 седница,одржана на
24.12.2020 година донесе:

                      ПРОГРАМА

за  активностите  на  Општина  Гостивар  во
областа на заштитата на животната средина
2022 година.

                        I. ЦЕЛ

Основната  цел  на ова програма  се
активности  од  областа  заштитата  на
животната  средина   на  општина
Гостивар,стремежот  е  да  се  постигне
повисок степен за надминување на условите
од  областа  на  животната  средина  и  да  се
заштити  квалитетот  на  сите  медиуми  на
животната средина,  како што се се:  почва,
воздух  и  вода,  во  рамките  на  законските
надлежности, со тоа и заштита на здравјето
и подобрување на квалитетот на животот на
граѓаните

II. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ
Со  прогр. се  предвидени активности,чие
спроведување  треба  да  го  подобри
квалитетот  на  воздухот,  водата  и  почвите,
нивната  заштита,  уредување  и
унапредување  на  заштитените  подрачја  и
јавната свест.
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1) MBROJTJA E AJRIT AMBIENTAL

1.1.Mirëmbajtja  e  aparateve
matësе,funksionimi  i  rrjetit  komunal  të
sensorëve  dhe  stacioneve  matëse  për
monitorim automatik të cilësisë së ajrit,duke i
paraqitur  rezultatet  në  periudhë  të  caktuar
përmes sensorëve laserik për grimcat dëmtuese
PM 10 dhe PM 2.5.
Do të shqirtohet edhe mundësia e instalimit të
një sistemi sovstverik  si dhe kiçja e një aparati
të specializuar për matjen e ajrit ambiental në
lokacione të ndrishme(aparat mobil),ky sistem
do të kryente matje,detektimin dhe evidentimin
të  parametrave  të  ajërit  ambiental  në  tërrë
teritorin e Komunës së Gostivarit.

-Mjetet të nevojshme financiare: gjithsej mjete
400.000  denarë   të  parapara  nga  buzheti  i
komunës së Gostivarit

1.2. Subvencionimi i qytetarëve për furnizim të
inverterëve për ngrohje
-  Mjetet  të  nevojshme  financiare:  gjithsej
1.000,000  denarë   të  parapara  nga  buxheti  i
komunës së Gostivarit

1.3. Subvencionimi i qytetarëve për furnizim të
biçikletave dhe trotinete elektrik.

Gjatë  vitit  2022 Komuna e Gostivarit  do  të
ndaj  subvencione për  mbi 200 biçikleta dhe
trotinete elektrik;
-Mjetet  të  nevojshme  financiare:  gjithsej
1.000,00denarë,të  parapara  nga  buxheti  i
komunës së Gostivarit.

2) ZGJERIMI I SIPËRFAQEVE
               TË GJELBRUARA
2.1.Zgjerimi  i  sipërfaqeve  të  gjelbëruara  në
komunën e Gostivarit.
 

1)ЗАШТИТА  НА  АМБИЕНТАЛНИОТ
ВОЗДУХ
1.1.Одржување на мерните
апарати,функционирањење  на  општинска
мрежа  на  сензори и  мерни  станици  за
автоматско  следење  на  квалитетот  на
воздухот,прикажувајки  ги  резултатите  за
одреден перид преку ласески сензор за ПМ
10 и ПМ 2.5 штетни честички.
Ке се разгледа и можноста за инсталирање
на софтверски систем како и вградување и
приклучување  на  специализиран  уред-за
мерење  на  квалитетот  на  амбиенталниот
воздух  на  различни  локации(мобилен
апарат),Овој  систем   ке  изврши
мерење,детекција  и  евиденција  на
параметрите  на  амбиенталниот  воздух  на
цела територија на Општина гостивар
-  Потребни  финансиски  средства: вкупни
средства  400,000 денари  предвидени  од
буџетот на општина Гостивар

1.2.  Субвенционирање  на  граѓаните  за
снабдување со инвертери за греење
-   Потребни финансиски  средства:  вкупно
1.000,000  денари предвидени од буџетот на
општина Гостивар

1.3.  Субвенционирање  на  граѓаните  за
снабдување  со  велосипеди и електрични
тротинети.
Во тек на 2022 година Општина Гостивар ке
додели  субвенции  за  повеке  од  200
велосипеди и електрични тротинети;
-  Потребни  финансиски  средства:  вкупно
1.000,000 денари, предвидени со буџетот на
општина Гостивар.

2) ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ
                ПОВРШИНИ         
2.1.Проширување на зелените површини на
Општина Гостивар
 

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 189 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

Në  kontuinitet  duhet  të kujdesemi për
mbrojtjen  dhe  zgjerimin  e  sipërfaqeve  të
gjelbëruara  në  komunën  e  Gostivarit,duke  u
kujdesur  vazhdimisht  edhe  për  përfshirjen  e
gjelbërimit  në  institucionet  publike, arsimore
etj.  që  janë  pjesë  e  fondit  të  gjelbërimit  në
qytet.
 -  Mjetet  të  nevojshme  financiare  :  gjithsej
300,000.  denarë  të  parapara  nga  buxheti  i
komunës së Gostivarit

2.2.  Rregullimi  i  shëtitores  përskaj  lumit
Vardar
Rikonstruktimi  i  korsive  për  këmbësorë  dhe
biçikleta,(  zgjerimi  i korsive  të  reja   në  të
gjitha  hapësirat  ku  ekzistojnë  kushte  për
shënimin  dhe  ndërtimin  e  tyre),  kategorizimi
dhe  vendosja  e  sinjalistikës,  vendosja  e
pajisjeve  për  park(ulse),  shportave  për
mbeturina,tabela informative për lumin Vardar
etj.
-Mjetet  të  nevojshme  financiare:  gjithsej
400,000 denarë  të  parapara  nga  buxheti  i
komunës së Gostivarit.

3) PROJEKTE NGA FUSHA E AMBIENTIT
JETËSOR
 
3.1. Përgatitja  e  PAEL  për  komunën  e
Gostivarit
Ky dokument është bazë për menaxhimin me
ambientin  jetësor  në  komunën  e  Gostivarit,
sipas  të  njëjtit  do  të  organizohen  të  gjitha
projektet dhe aktivitetet e lidhura me ambientin
jetësor.
-Mjetet  të  nevojshme  financiare:  gjithsej
200,000  denarë  të  parapara  nga  buxheti  i
komunës së Gostivarit

3.2. Përpilimi  i  kadastrës  së  integruar  të
ndotësve  të  mjedisit  jetësorë  në  komunën  e
Gostivarit
Kadastra  e  integruar  e  ndotësve  të  mjedisit

Во  контуинитет   треба  да  се  грижиме  за
заштитата и  проширувањето на  зелените
површини во општина Гостивар,со целосна
грижа на  зеленилото  во  јавни,  образовни
институции итн.,  кои се дел од фондот на
зелени површини во градот.
 
- Потребни  финансиски  средства:  вкупно
300,000денари  предвидени  со  буџетот  на
општина Гостивар

2.2.  Уредување  на  шеталиштето  покрај
реката Вардар
Реконструкција на пешачки патеки и патеки
за  велосипеди,(проширување  со  нови
патеките  во   сите  простории  каде  има
услови  за обележување  и изградба  на
истите), категоризација  и  поставување  на
сигнализација, поставување опрема за парк,
корпи за отпадоци,  информативни Табли за
река Вардар и др.
- Потребни  финансиски  средства:  вкупно
400,000  денари  предвидени  со  буџетот  на
општина Гостивар.

3)  ПРОЕКТИ  ОД  ОБЛСТА НА
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
 
3.1. Изготвување  на  ЛЕАП за  општина
Гостивар
Овој  документ  е  основа  за  управување  со
животната  средина  во  општина  Гостивар,
според  кој  ќе  бидат  организирани  сите
проекти  и  активности  поврзани  со
животната средина.
- Потребни  финансиски  средства:  вкупно
200,000 денари  предвидени  со  буџетот  на
општина Гостивар

3.2  Креирање на  интегриран  катастар  на
загадувачи  на  животната  средина  во
општина Гостивар
Интегрираниот  катастар  на  загадувачи  на
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jetësor  paraqet  një  dokument  dinamik  dhe
strategjik  dhe  si  i  tillë  së  bashku  me
rregullativen  ligjore  në  këtë  fushë  paraqet
instrument për menaxhim të qëndrueshëm me
cilësinë e mjedisit jetësorë. 

- mjetet  e  nevojshme  financiare:  gjithsej
200,000  denarë  të  parapara  nga  buxheti  i
komunës së gostivarit.

3.3.  Komuna  e  Gostivarit  ka  nevoj  për
pregaditje  edhe  të  dokumenteve  tjera  të
rëndësishme
siç janë;
-Plan  për menaxhim me mbeturina
-Plan  operativ    për  mbrojtje  dhe  siguri  nga
vërshimet
-plan  për  përmirësimin  e  Cilsisë  së  ajrit
ambiental etj.
- mjetet  e  nevojshme  financiare:  gjithsej
300,000  denarë  të  parapara  nga  buxheti  i
komunës së gostivarit.

4)  NGRITJA E VETËDIJES PUBLIKE PËR
      RËNDËSINË E AMBIENTIT JETËSOR

4.1.Konkurs ekologjik i komunës së Gostivarit
për vitin 2022
Nëpërmjet shpërblimit të personave  juridik,
 për  kontributin  në  zhvillimin  e  kujdesit  për
ambientin jetësor,  të sigurohet nivel më i lartë
i ndërgjegjes publike në zgjerimin e gjelbërimit
në institucionet publike, arsimore etj.
-Mjetet  e  nevojshme  financiare  :  gjithsej
100,000 denarë
Të  parapara  nga  buxheti  i  komunës  së
Gostivarit 

4.2.Organizimi i javës Evropjane të lëvizjes për
vitin 2022.

Ngritja  e  vetëdijes  publike  është  aktivitet  i

животната  средина  претставува  динамичен
и стратешки документ и како таков, заедно
со  законската  регулатива  од  оваа  област,
прет-ставува  инструмент  за  одржливо
управување  со  квалитетот  на  животната
средина. 
-  потребни  финансиски  средства:  вкупно
200,000 денари  предвидени  со  буџетот  на
општина Гостивар.

3.3   Општина  Гостивар  има  потреба  за
подготвување и  на други важни документи
како што се;

-  План за менаџирање со одпа
- Оперативен план за заштита и одбрана од
поплави
-  План  за  подобрување  на  квалитетот  на
амбиентниот  воздух идр.
-  потребни  финансиски  средства:  вкупно
300,000 денари  предвидени  со  буџетот  на
општина Гостивар.

4)  ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ ЗА
ЗНАЧЕЊЕТО НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

4.1. Еколошки конкурс на општина Гостивар
за 2022 година
Преку наградување на правни лица, за
придонес  во  развојот  на  грижата  за
животната  средина,да се  обезбедува
повисоко  ниво  на  јавната свест во
проширувањето  на зеленилото  во  јавни,
образовни институции итн.
- Потребни  финансиски  средства:  вкупно
100,000 денари
Предвидени од  буџетот  на  општина
Гостивар
4.2.Организирање  на  Европска  недела  за
мобилност за 2022 година.

Подигањето на  јавната  свест  е  неопходна
активност  што  исто  така  произлегува  од
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domosdoshëm  i  cili  del  edhe  nga  dispozitat
ligjore për mjedis jetësor.Në bazë të përvojave
të  deritanishme, bashkëpunimi  me  OJQ  jep
rezultate më të mira në këte fushë.

Për vitin 2022 është planifikuar shënimi i javës
Evropjane të lëvizjes, aktivitete adekuate gjatë
shtatë ditëve, me manifestim final në “qytet pa
automjete”.
OJQ që do të  ofrojnë bashkëpunim, duhet  të
krijojnë  lloj-llojshmëri të  aktiviteteve  për
promovimin  e  llojeve  alternative  të  lëvizjes,
defile, punëtori etj.
Për këtë qëllim duhet të përgatitet, krijohen dhe
printohen  materiale  propaganduese (flatra,
afishe, broshura, bluza etj.)
Komuna  e  Gostivarit,do  të  finansoj  edhe
aktivitete, apo  projekte  të  OJQ,nga  sfera   e
mbrojtjes së mjedisit jetësor,që janë planifikuar
me programet e tyre.
Në vitin  2022, Komuna  e  Gostivarit do  të
inicioj  edhe  aktivitete  tjera me  qëllim për  të
nxitur zhvillimin  e  turizmit  rural,në
bashkpunim me  shoqata  Malore,që  do  të  bëj
organizimin  e  tureve  malore,shoqërimin  e
grupeve të interesuara turistësh,ecje në natyrë
dhe kampingje.
 
Aktivitetet  e  lart  përmendura  të  Komunës  së
Gostivarit,  bashkëpunimi  sa  më  i  madhë  me
organizatat  joqeveritare,iniciativa  qytetare
tregon për transparencën në punë dhe njëherit
mundëson  pjesmarje  aktive  të  qytetarëve  në
vendimarjen dhe  krijimin e politikave në nivel
lokal.
-Mjetet  e  nevojshme  financiare:  gjithsej
400,000  denarë,të  parapara  nga  buxheti  i
komunës së Gostivarit.

5. DISPOZITAT  PËRFUNDIMTARE
Kryetari i komunës së Gostivarit kujdeset dhe e
siguron  implementimin  e  këtij

законските  одредби  за  животната  средина.
Врз  основа  на  досегашните  искуства,
соработката со НВО дава подорби резултати
во оваа област.
За 2022 година се планира да се одбележи
Европската  недела  за  мобилност,одредени
активности  во  текот  на  седумте  дена, со
завршнана манифес. во “градот без возила”.
HBO што ке  нудат  соработка,    треба да
создаде  голем  број  активности  за
промовирање  на  алтернативни  видови  на
движење, дефиле, работилници и сл.
За ова цел, треба да се изготват, креираат и
отпечатат пропагандни материјали (летоци,
постери, брошури, маици и др.).
Општина  Гостивар,  ке  финансира  и
активности,или проекти на НВО, од сферата
на заштита  на  животната  средина,кои  се
планирани со нивните програми
Во 2022  година,Општина  Гостивар  ке
иницира  и  други  активности со  цел за
потикнување развојот  на  руралниот
туризам,во  соработка  со  планинарски
друштва,што  подразбира  организирање
планински  тури,придружба  на
заинтересирани групи на туристи,пешачење
во природа и кампување
Горенаведените  активности  на  Општина
Гостивар,поголемата  соработка  со
невладините  организации,граѓанските
инициативи  е  показател  за  транспарентна
работа  и  овозможува  активно  учество  на
граѓаните во одлучувањето и креирањето на
политики на локално ниво.
-Потребни  финансиски  средства:  вкупно
400,000 денари,Предвидени со буџетот  на
општина Гостивар.

5.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градоначалникот  на  Општина  Гостивар  се
грижи и  го  обезбедува  спроведувањето  на
оваа програма.Секторот за животна средина
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programi.Sektori  për  mbrojtje  të  ambientit
jetësor ndjek implementimin e kësaj programe,
ndërmerr iniciativa, jep mendime dhe dorëzon
propozime  në  lidhje  me  arritjen  e  qëllimeve
dhe aktiviteteve të programuara.

Gjatë zbatimit të Programit, do të mbahet  edhe
statistik gjinore me qëllim  që të kontribuojmë
në një buxhetim më të mirë përgjegjës gjinor
në këtë fushë në të ardhmen. Treguesit që do të
monitorojnë  zbatimin  e  programit  nga  një
perspektivë  gjinore  do  të  jenë  numri  i
përfituesve sipas gjinisë që financohen nga ky
program.
Ky program hyn në fuqi në ditën e sjelljes dhe
dhe  do  të  shpallet  në  ,,  Buletinin  zyrtar  të
Komunës së Gostivarit”.

го следи спроведувањето на оваа програма,
покренува  иницијативи,  дава  мислења  и
поднесува  предлози  во  врска  со
остварувањето  на  програмираните  цели  и
активности.
При реализација на Програмата ќе се води
родова  статистика  со  цел  во  иднина  да
допринесеме за  подобро родово одговорно
буџетирање во оваа област.  Индикатори со
кои ќе се следи реализацијата на програмата
од  родов  аспект  ќе  биде  бројот  на
корисници  по  пол  кои  се  финансираат  од
оваа програма.
Оваа Програма влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објавуви во ''Службен
гласник на Општина Гостивар.

Kryetari i Këshillit
Претседател на Совет

Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/17
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të PROGRAMIT  VJETOR
për  përpunimin , ndryshim dhe plotësim si

dhe sjelljen e planeve urbanistike të Komunës
së Gostivarit për vitin 2022

Shpallet  PROGRAMI  VJETOR      për
përpunimin,  ndryshim  dhe  plotësim  si  dhe
sjelljen e planeve urbanistike të Komunës së
Gostivarit  për  vitin  2022 nr.08-2324/1 që
Këshilli  i  Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në
seancën e mbajtur më datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на ГОДИШНАТА

ПРОГРАМА    за изработка , измена и
дополна како и донесување на

урбанистички планови во Општина
Гостивар во 2022 година

Се  прогласува ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА     за  изработка  ,  измена  и
дополна  како  и  донесување  на
урбанистички  планови  во  Општина
Гостивар во 2022 година бр.08-2324/1  што
Советот на Општина Гостивар ja донесе на
седницата одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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PROGRAMI  VJETOR      për  përpunimin, ndryshim
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Бр.Nr.09-2375/18
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Vendimit për eksproprijim të
tokës ndërtimore për rregullimin e varrezave

Shpallet  Vendimi  për  eksproprijim  të  tokës
ndërtimore për rregullimin e varrezave.nr.08-
2325/1 që Këshilli i Komunës së Gostivarit e
solli  në  seancën  e  mbajtur  më  datë
24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Одлука за

експропријација на градежно земјиште за
уредување на гробишта

Се прогласува Одлука  за експропријација
на  градежно  земјиште  за  уредување  на
гробишта бр.08-2325/1  што  Советот  на
Општина Гостивар  ja донесе на седницата
одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2325/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

   Në bazë të nenit 36 të ligjit për vetëqeverisje
lokale (Gaz.Zyrtare e RM nr.5/2002), nenit 2
të  Ligjit  për  Eksproprijim  (Gaz.Zyr.  e  RM
nr.95/2012)  si dhe në bazë   të  nenit  145  të
Rregullores   për    punë   të     Këshillit
komunal   (“Bul.  Zyrtar  i  KG”-  nr  1/06),
Këshilli    i   komunës    së  Gostivarit    në
seancën    e  3-te  mbajtur    më   datë  24 .
12.2021 solli    këtë: 

Vendim
Për eksproprijim të tokës ndërtimore për

rregullimin e varrezave

Neni 1
    Këshilli  i  komunës  së  Gostivarit  për
realizimin e eksproprijimit të tokës ndërtimore
për varrezat e cila është e paraparë në Bllok
42,  propozon  që  të  eksproprijohet  tokë
ndërtimore për varreza edhe atë: 

    -sipërfaqja prej 2456 m2 e regjistruar si PK
nr.  1363/1 në  KK  Debresh,  e  që  titullar
paraqitet  Xheladin  Ajruli,   e  regjistruar  në
Fletë Pronësore nr.100452, që gjendet në PDU
Bllok 42, tokë e cila i përgjigjet dhe është në
kufijë të varrezave në komunën e Gostivarit e
që e njëjta është e paraparë me Planin Gjeneral
Urbanistik. 

Neni 2
     Me  këtë  vendim autorizohet  kryetari  i
komunës së Gostivarit që të ndërmarr të gjitha
veprimet  juridike  për  realizimin  e
eksproprijimit të tokës së përshkruar në nenin

Врз oснова  на  член  36  од
Законот за локална  самоуправа  (“Службен
Весник на РМ.  бр.5/2002),  член  2  од
Законот за експропријација (“Сл. Весник на
РМ”бр.95/2012), како и врз основа на  член
145   на  Деловникот  за работа на Совет на
општината   (“Сл.гласник  на  ОГ“  бр.1/06),
Советот   на  општина  Гостивар  на  3-тa
седницата одржана на ден 24.12.2021 год.ја
донесе следната:

Одлука
За експропријација на градежно земјиште

за уредување на гробишта

Член 1
    Советот  на  општина  Гостивар  за
реализација  на  експропријација  на
градежно  земјиште  за  уредување  на
гробиштата  предвидени  според  планот  во
Блок  42,  предлага  да  се  експроприира
градежно земјиште за гробишта и тоа:

     -површина од 2456м2 запишана како КП
бр.1363/1  во  КО  Дебреше,  а  каде  како
сопственик е Џеладин Ајрули, запишана во
Имотен Лист бр.  100452, што се наоѓа на
ДУП  за  Блок  42,  земјиште  која  што  и
одговара  и  во  граница  на  гробиштата  во
општина Гостивар а кое што е предвидено
со Генералниот Урбанистички План

Член 2
      Со  ова  одлука  се  овластува
градоначалникот  на  општина  Гостивар  да
ги  превземе  сите  правни  дејствија  за
реализација  на  експропријација   на
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2 të këtij vendimi edhe atë: Të lidh marëveshje
me titullarët,  të  lidh kotratë  ose parakontratë
me pronarët e tokës.

Që të gjitha dokumentacionet do të shërbejnë
në  procedurë të mëtejme për eksproprijimin e
tokës ndërtimore për varreza, duke u bazuar në
ligjin  për  eksproprijim,  pas  përpunimit  të
Planit Detal Urbanistik për atë pjesë.

Neni 3
     Mjetet  për  kompensim  të  tokës  janë
siguruar nga mjetet e buxhetit të Komunës së
Gostivarit.
        Çmimi për kompensim do të përcaktohet
në  bazë  të  metodologjisë  për  përcaktimin  e
vlerës tregtare të patundshmërive të Komunës
së Gostivarit.

Neni 4
Ky Vendim hyn  në  fuqi  me  ditën  e  sjelljes,
ndërsa  do  të  shpallet  në  “Buletinin  zyrtar  të
komunës së Gostivarit”. 

градежно земјиште предвидено во член 2 од
ова  одлука  и  тоа:  Да  потпишува  договор
или  преддоговор  со  сопствениците  на
земјиштето.

 Целата  документација  ќе  послужи  во
понатамошна  постапка  за  експропријација
на  истата,  врз  основа  на  законот  за
експропријација  после  изработка  на
Детален Урбанистчки план за тој дел.

Член 3
     Средствата за надоместок на земјиштето
се  обезбедени  од  Буџетот на Општината
Гостивар.
      Цената за надоместокот ќе се утврди
согласно  методологијата  за  утврдување на
пазарната  вредност  на  недвижен  имот  на
Општина Гостивар.

Член 4
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со
денот на донесувањето,  а  ќе  се  објави  во
,,Службен гласник на Општина Гостивар

Kryetari i Këshillit
Претседател на Совет

Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/19
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të VENDIMIT për lejimin e

Projektit Urbanistik për fshat – për formim të
parcelave ndërtimore në PK nr. 1414,  PK
nr. 1417 dhe pjesë nga  PK nr. 1422, KK

Balindoll, fshatit Balindoll - Komuna e
Gostivarit

Shpallet  VENDIMI  për  lejimin  e  Projektit
Urbanistik  për  fshat  –  për formim  të
parcelave ndërtimore në PK nr. 1414,  PK
nr.  1417  dhe pjesë nga   PK nr. 1422,  KK
Balindoll, fshatit Balindoll  -  Komuna  e
Gostivarit..nr.08-2326/1 që  Këshilli  i
Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në  seancën  e
mbajtur më datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на ОДЛУКА за

одобрување на Урбанистички Проект за
село – за формирање на градежни

парцели на КП бр. 1414, КП бр. 1417 и
дел од КП бр.1422, КО Балин Дол, село

Балин Дол, Општина Гостивар

Се прогласува ОДЛУКА за одобрување на
Урбанистички  Проект  за  село  –  за
формирање на градежни парцели на КП
бр. 1414, КП бр. 1417 и дел од КП бр.1422,
КО Балин Дол, село Балин Дол, Општина
Гостивар.бр.08-2326/1  што  Советот  на
Општина Гостивар  ja донесе на седницата
одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2326/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

Në bazë të  nenit  22 paragrafi  1 pika 1  nga
Ligji  për  Vetqeverisje  Lokale  (“Gaz.  Zyrtar“
nr.05/02 ) a në lidhje me nenin 62 paragrafi (7)
nga  Ligji  për  planifikim  urbanistik   (Gaz.
Zyrtare  e  RMV  ”  nr.  32/2020),  Kryetari  i
Komunës i propozon Këshillit të Komunës së
Gostivarit që në seancën e 3 te  mbajtur   më
24.12.2021 vit, të sjellë:

VENDIM
Për lejimin e Projektit Urbanistik për fshat –
për formim të parcelave ndërtimore në PK
nr. 1414,  PK nr. 1417 dhe pjesë nga  PK nr.

1422, KK Balindoll, fshatit Balindoll -
Komuna e Gostivarit

  
Neni  1

 Lejohet sjellja e Projektit Urbanistik për fshat
– për formim të parcelave ndërtimore në PK
nr. 1414,  PK nr. 1417 dhe pjesë nga  PK nr.
1422,  KK Balindoll, fshatit Balindoll  -
Komuna e Gostivarit.

Neni  2
 PU   prezentohet  në  paraqitje  tekstuale  dhe
prezentim grafik  që paraqet pjesë përbërse të
këtij Vendimi.

Neni  3
  Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e sjelljes
dhe  do  të  shpallet  në  “Buletinin  Zyrtar  të
Komunës së Gostivarit”.                  

Врз  основа  на  член  22  став  1  точка  1  од
Законот  за  Локална  Самоуправа  ("Сл.
Весник" на РМ бр.05/02) а во врска со член
62  став  (7) од  Законот  за   урбанистичко
планирање (Сл. Весник на РМ бр.  32/2020),
Градоначалникот на  Општината му
предлага на  Советот  на  Општина  Гостивар
да на  3  седница одржана на  24.12.2021 г. да
донесе:

ОДЛУКА
За одобрување на Урбанистички Проект за

село – за формирање на градежни парцели
на КП бр. 1414, КП бр. 1417 и дел од КП
бр.1422, КО Балин Дол, село Балин Дол,

Општина Гостивар

Член  1
Сe одобрува донесувањето  на
Урбанистички  Проект  за  село  –  за
формирање на градежни парцели на КП
бр. 1414, КП бр. 1417 и дел од КП бр.1422,
КО Балин Дол, село Балин Дол, Општина
Гостивар .

Член  2
 УП  се  прикажува  во  текстуалниот  и
графичкиот  приказ  што  претставува
составен дел на оваа Одлука.

Член  3
  Овaa Oдлука стапува во сила со денот на
доне-сување,  а  ќе  се  објави во "Службен
гласник на Општина Гостивар".

Претседател на Совет
Kryetari i Këshillit
Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/20
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të VENDIMIT për inkorporimin

e objektit të ndërtuar pa leje në
dokumentacionin e planit urbanistik Florim

Saliji

Shpallet  VENDIMI  për  inkorporimin  e
objektit  të  ndërtuar  pa  leje  në
dokumentacionin  e  planit  urbanistik  Florim
Saliji nr.08-2327/1 që Këshilli i Komunës së
Gostivarit e solli në seancën e mbajtur më datë
24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на ОДЛУКА за

вклопување на бесправно изграден објект
во урбанистичко-планска документација

Флорим Салији

Се прогласува ОДЛУКА за вклопување на
бесправно  изграден  објект  во
урбанистичко-планска  документација
Флорим Салији бр.08-2327/1  што Советот
на  Општина  Гостивар  ja донесе  на
седницата одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2327/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

      Në bazë të nenit 22, par. (1), pika 1 të Ligjit
për  vetëqeverisje  lokale  (Gaz.Zyrtare  e  R.M.
nr.5/02),  nenit 12, par.1, alineja 7 të Ligjit për
veprim  me  objekte  të  ndërtuara  pa   leje
(Gaz.zyrtare  e RM  nr. 23/11, 54/11,  155/12,
72/13 ,  44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15,
217/15, 31/16,  190/17),  dhe nenit 2, par.1, al.5
të Rregullores për standardet për inkorporim të
objektit  pa  leje  në  dokumentacioni  urbanistik
planor  (Gaz,zyrtare  e  RM   nr.56/11,  162/12,
95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16 ), Këshilli i
Komunës së Gostivarit në seancën e 3 të mbajtur
më   24.12.2021 solli:

VENDIM

Për inkorporimin e objektit të ndërtuar pa leje në
dokumentacionin e planit urbanistik

                                Neni 1

       Me këtë Vendim bëhet përputhshmëria e
objektit të ndërtuar pa leje,  оbjekti i paligjshëm
është  i  ndërtuar  në  tokën  në  të  cilën  nuk
ekziston dokumentacion urbanistik në fuqi.

Neni 2

Nga  kqyrja  në  vendngjarje  u  konstatua  kjo
gjendje e objektit të paligjshëm:
-objekt  industri  e  lehtë  jo ndotëse  (Pr+1)    dhe
me destinim   -  industri e lehtë jo ndotëse   (G2)  ,
është  i  ndërtuar  në  tokën  për  të  cilën  nuk
ekziston dokumentacion urbanistik në fuqi.

       Врз  основа на  член 22,  ст.(1),  т.1   од
Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот
за  постапување  со  бесправно  изградени
објекти  (Сл.  весник  на  Р.М.  брР.М.бр.23/11,
54/11,  155/12,  72/13 ,  44/14,  115/14,  199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16,  190/17),  и член
2,  ст.1,  ал.5  од  Правилникот  за  стандарди за
вклопување  на  бесправни  објекти  во
урбанистичко  планска  документација (Сл.
весник на РМ  бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14,
64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина
Гостивар на  3 седница одржана на  24.12.2021
год. донесе:

ОДЛУКА

За вклопување на бесправно изграден објект
во урбанистичко-планска документација

Член  1
   
Со  ова  Одлука  се  врши  усогласување  на
бесправниот  објект,  кој  што  е  изграден  на
земјиште  за  кое  нема важечка  урбанистичко
планска документација .

                                Член  2

Од увид на лице место утвредена е  следната
состојба  на   бесправниот  објект:
-објект  Лесна  и  незагадувачка  индустрија
(Пр  +1  )     со  намена    –    Лесна  и  незагадувачка
индустрија     (  Г2  )  , е изграден на земјиште за кое
нема важечка  урбанистичко  планска
документација.
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-Investitor  i  objektit  të  lëndës  është  Florim
Saliji nga Gostivar.

-Lokacioni i objektit është në  PK nr.    101/2 dhe
PK nr.101/3 në v.q ’’livadhet e ep  ërme’  ’ në KK
Debresh,  Gostivar  ,  i  regjistruar  në  Fletë-
pronësinë me nr.   100  601  .

Neni 3

- Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e sjelljes dhe
do të shpallet në “Buletinin Zyrtar të Komunës
së Gostivarit”.                          

-Инвеститор на предметниот објект е Флорим
Салији од Гостивар.

-Локацијата на објектот е на КП     бр  101/2 и КП
бр.   101/3   на м.в.   ’’  горни ливади  ’  ’     КО Дебреше,
Гостивар       запишан       во       Имотен  лист  бр.
100  601. 
                               
                           Член 3

-Овaa Oдлука стапува во сила со  денот  на
донесување,  а  ќе  се  објави во “Службен
гласник на Општина Гостивар”.

Kryetari i Këshillit
Председател на Советот

Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/21
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të VENDIMIT për inkorporimin

e objektit të ndërtuar pa leje në
dokumentacionin e planit urbanistik Rahman

Fejzullai

Shpallet  VENDIMI  për  inkorporimin  e
objektit  të  ndërtuar  pa  leje  në
dokumentacionin e planit urbanistik  Rahman
Fejzullai  nr.08-2328/1 që Këshilli i Komunës
së Gostivarit e solli në seancën e mbajtur më
datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на ОДЛУКА за

вклопување на бесправно изграден објект
во урбанистичко-планска документација

Рахман Фејзулаи

Се прогласува ОДЛУКА за вклопување на
бесправно  изграден  објект  во
урбанистичко-планска  документација
Рахман Фејзулаи бр.08-2328/1  што
Советот на Општина Гостивар ja донесе на
седницата одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2328/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

      Në bazë të nenit 22, par. (1), pika 1 të Ligjit
për  vetëqeverisje  lokale  (Gaz.Zyrtare  e  R.M.
nr.5/02),  nenit 12, par.1, alineja 7 të Ligjit për
veprim  me  objekte  të  ndërtuara  pa   leje
(Gaz.zyrtare  e RM  nr. 23/11, 54/11,  155/12,
72/13 ,  44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15,
217/15, 31/16,  190/17),  dhe nenit 2, par.1, al.5
të Rregullores për standardet për inkorporim të
objektit  pa  leje  në  dokumentacioni  urbanistik
planor  (Gaz,zyrtare  e  RM   nr.56/11,  162/12,
95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16 ), Këshilli i
Komunës së Gostivarit në seancën e 3 të mbajtur
më   24.12.2021 solli:

VENDIM

Për inkorporimin e objektit të ndërtuar pa leje në
dokumentacionin e planit urbanistik

Neni 1

       Me këtë Vendim bëhet përputhshmëria e
objektit të ndërtuar pa leje,  оbjekti i paligjshëm
është  i  ndërtuar  në  tokën  në  të  cilën  nuk
ekziston dokumentacion urbanistik në fuqi.

Neni 2

Nga  kqyrja  në  vendngjarje  u  konstatua  kjo
gjendje e objektit të paligjshëm:
- objekt     individual banesor (P  r  +K1), që gjindet
në   PK nr.1336 në KK Bellovishte Gostivar  , është
i  ndërtuar  në  tokën  për  të  cilën  nuk ekziston
dokumentacion urbanistik në fuqi.

       Врз  основа на  член 22,  ст.(1),  т.1   од
Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот
за  постапување  со  бесправно  изградени
објекти  (Сл.  весник  на  Р.М.  брР.М.бр.23/11,
54/11,  155/12,  72/13 ,  44/14,  115/14,  199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16,  190/17),  и член
2,  ст.1,  ал.5  од  Правилникот  за  стандарди за
вклопување  на  бесправни  објекти  во
урбанистичко  планска  документација (Сл.
весник на РМ  бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14,
64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина
Гостивар на  3 седница одржана на  24.12.2021
год. донесе:

ОДЛУКА

За вклопување на бесправно изграден објект
во урбанистичко-планска документација

Член  1
   
Со  ова  Одлука  се  врши  усогласување  на
бесправниот  објект,  кој  што  е  изграден  на
земјиште  за  кое  нема важечка  урбанистичко
планска документација .

                                Член  2

Од увид на лице место утвредена е  следната
состојба  на   бесправниот  објект:
-и  ндивидуален  стамбен  објект  (Пр  +  К1  )   е
изграден  на  земјиште  за  кое  нема важечка
урбанистичко планска документација.
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-Investitor  i  objektit  të  lëndës  është  Rahman
Fejzullai nga f.Bellovisht  Gostivar.

-Lokacioni i objektit është në PK nr  1336 në v.q
’’Lozishta  ’  ’  në  KK  Bellovishte,     Gostivar  ,  i
regjistruar në Fletë-pronësinë me nr.  672.

Neni 3

- Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e sjelljes dhe
do të shpallet në “Buletinin Zyrtar të Komunës
së Gostivarit”.                          

-Инвеститор на предметниот објект е  Рахман
Фејзулаи од с.Беловиште Гостивар.

-Локацијата  на  објектот  е  на  КП  бр.1336  на
м.в.   ’’  Лозишта  ’  ’  ,     КО  Беловиште,  Гостивар
запишан      во      Имотен лист бр.672. 

                               
                           Член 3

-Овaa Oдлука стапува во сила со  денот  на
донесување,  а  ќе  се  објави во “Службен
гласник на Општина Гостивар”.

Kryetari i Këshillit
Председател на Советот

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Бр.Nr.09-2375/22
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të VENDIMIT për themelimin e
departament të përbashkët për menaxhimin e
ujit dhe rreziqet nga përmbytjet me komunat

Gostivar, Tetovë, Mavrovë dhe Rostushë,
Bërvenic , Vrapçisht, Zhelinë, Tearcë, dhe

Bogovinë

Shpallet  VENDIMI për  themelimin  e
departament të përbashkët për menaxhimin e
ujit dhe rreziqet nga përmbytjet me komunat
Gostivar,  Tetovë,  Mavrovë  dhe  Rostushë,
Bërvenic   ,  Vrapçisht,  Zhelinë  ,  Tearcë,  dhe
Bogovinë  nr.08-2329/1 që Këshilli i Komunës
së Gostivarit e solli në seancën e mbajtur më
datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на ОДЛУКА за

формирање на Заедничко одделение за
управување со води и ризици од поплави со

општините Гостивар, Тетово, Маврово и
Ростуше, Брвеница , Врапчишт, Желино ,

Теарце, и Боговино

Се прогласува ОДЛУКА  за формирање на
Заедничко одделение за управување со води
и  ризици  од  поплави  со  општините
Гостивар,  Тетово,  Маврово  и  Ростуше,
Брвеница  ,  Врапчишт,  Желино ,  Теарце,  и
Боговино бр.08-2329/1  што  Советот  на
Општина Гостивар  ja донесе на седницата
одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр.08-2329/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

Bazuar  në  nenet  11  dhe  13  paragrafi  2  të
Ligjit  për  Bashkëpunim  Ndër-Komunal
("Gazeta Zyrtare e RM" 79/09) dhe në lidhje
me  Nenin  61  paragrafi  1  i  Ligjit  për
Vetëqeverisje  Lokale  ("Gazeta  Zyrtare  e
RM")  05/02)  Këshilli  i  Komunës së
Gostivarit,në  seancën  e  3  e  mbajtur  më
24.12.2021, ka miratuar:

VENDIM
Për themelimin e departament të përbashkët

për menaxhimin e ujit dhe rreziqet nga
përmbytjet me komunat. Gostivar, Tetovë,

Mavrovë dhe Rostushë, Bërvenic  ,
Vrapçisht, Zhelinë , Tearcë, dhe Bogovinë

Neni 1
Për  kryerjen e  një pjese   kompetencave në
fushën e mjedisit dhe mbrojtjes së natyrës në
lidhje me menaxhimin e ujërave, themelohet
një  departament  i  përbashkët  i  komunave
Gostivar,  Tetovë,  Mavrovë  dhe  Rostushë,
Bërvenic  , Vrapçisht, Zhelinë , Tearcë, dhe
Bogovinë  për  administrimin  me  ujërat  dhe
rreziqet  e  përmbytjeve  (këtu  e  tutje:
Departamenti i përbashkët)

Neni 2
Departamenti  i  përbashkët  kryen  detyrat
brenda  kompetencës  së  komunave  në
përputhje  me  ligjin,  vendimet  e  komunave
dhe rregulloret e tjera.

Neni 3
Departamenti  i  përbashkët  do  të  kryejë
veprimtari  profesionale,  normative-ligjore

Врз основа на членовите 11 и 13 став 2 од
Законот  за  меѓуопштинска  соработка
(„Службен весник на РМ“ 79/09) а во врска
со член 61 став 1 од Законот за локалната
самоуправа  („Службен  весник  на  РМ“
05/02, Советот на општина Гостивар , на 3
седницата  одржана  на  24.12.2021  година,
донесе:

ОДЛУКА
за формирање на Заедничко одделение за

управување со води и ризици од поплави со
општините Гостивар, Тетово, Маврово и

Ростуше, Брвеница  , Врапчишт, Желино ,
Теарце, и Боговино

Член 1
За извршување на дел од надлежностите од
областа на заштита на животната средина и
природата  поврзани  со  управувањето  со
водите се формира Заедничко одделение на
општините  Гостивар,  Тетово,  Маврово  и
Ростуше,  Брвеница  ,  Врапчишт,  Желино ,
Теарце, и Боговино за управување со води и
ризици  од  поплави  (во  понатамошниот
текст: Заедничко одделение)

Член 2
Заедничкото одделение ги врши работите од
надлежност на општините во согласност со
закон,  одлуките  на  општините  и  другите
прописи

Член 3
Заедничкото  одделение ќе  извршува
стручни,  нормативно-правни и извршни
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dhe  ekzekutive  në  ekzekutimin  e
kompetencave të komunave nga neni 1 i këtij
vendimi.
Aktivitetet e përmendura në paragrafin 1 të
këtij  neni  do të kryhen nga  Departamenti  i
përbashkët  në  përputhje  me  nevojat
individuale dhe të përbashkëta të komunave
të përmendura në nenin 1 të këtij Vendimi. 

Neni 4
Selia e Departamentit të përbashkët është në
komunën e ...............

Neni 5
Kryetari  i  komunës  do  të  përpilojë një
marrëveshje  me  kryetarët  e  komunave  të
përmendura në  nenin 1 të këtij Vendimi për
rregullimin e të  drejtave dhe detyrimeve të
ndërsjella  të  komunave  në  lidhje  me
Departamentin e përbashkët.
Marrëveshja do të rregullojë  vendbanimin e
selisës  së  Departamentit  të  përbashkët,
nevojat  individuale  dhe  të  përbashkëta  në
kryerjen e kompetencave për menaxhimin e
ujit dhe rreziqet e përmbytjeve të komunave
nga  neni  1  i  këtij  vendimi,  mënyrën  e
sistematizimit  të  vendeve  të  punës  të
Departamentit  të përbashkët.  ,  zgjedhja dhe
përgjegjësia  e  udhëheqësit të Departamentit
të  përbashkët ndaj kryetarëve të komunave,
përdorimi  i  pajisjeve  dhe  pajisjeve  të
nevojshme për kryerjen e punës, financimi i
punës dhe mënyra e heqjes dhe kontrollit të
Departamentit të përbashkët.

Neni 6
Departamenti  i  përbashkët  do  të  drejtohet
nga një udhëheqës  i  zgjedhur nga konkursi
publik  nga  kryetarët  e  komunave  të
përmendura në Nenin 1 të këtij Vendimi.
Konkursi  publik  shpallet  nga  kryetari  i
komunës së Gostivarit.

работи во  извршувањето на надлежностите
на општините од член 1 на оваа Одлука. 
Работите од став 1 на овој член Заедничкото
одделение ќе ги извршува во согласност со
поединечните  и  заедничките  потреби  на
општините од член 1 на оваа Одлука. 

Член 4
Седиштето на Заедничкото одделение е во
општина ...............

Член 5
Градоначалникот  на  општината  ќе  склучи
договор со градоначалниците на општините
од член 1 на оваа Одлука за уредување на
меѓусебните права и обврски на општините
во врска со Заедничкото одделение.

Со договорот ќе се уреди населеното место
на  седиштето  на  Заедничкото  одделение,
поединечните  и  заедничките  потреби  во
извршувањето  на  надлежностите  за
управување  со  водите  и  ризиците  од
поплави на  општините од  член  1  на  оваа
одлука,  начинот  на  систематизирање  на
работните места на Заедничкото одделение,
изборот  и  одговорноста  на  раководителот
на Заедничкото  одделение  пред
градоначалниците  на  општините,
користењето на објекти и опрема потребна
за вршење на работите, финансирањето на
работата  и начинот  на  укинување  и
контролата на Заедничкото одделение.

Член 6
Со  Заедничкото  одделение  ќе  раководи
раководител  избран  на  јавен  конкурс  од
страна на градоначалниците на општините
од член 1 на оваа одлука.
Јавниот  конкурс  го  распишува
градоначалникот на општина Гостивар
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Neni 7
Udhëheqësi  i  Departamentit  të  përbashkët
paraqet një raport mbi punën e tij dhe punën
e departamentit te kryetarët e komunave dhe
këshillat  e  komunave  nga  neni  1  i  këtij
vendimi çdo gjashtë muaj.
Kryetari  i  komunës  do  të  monitorojë
ekzekutimin e aktiviteteve brenda fushës së
Departamentit  të  përbashkët,  të  cilat  i
referohen nevojave individuale dhe nevojave
të përbashkëta në kryerjen e kompetencave të
komunës.

Neni 8
Departamenti  i  përbashkët  kryen  aktivitetet
për të cilat është themeluar në emër dhe për
komunat që e formuan atë. 

Neni 9
Në financimin e  punës së  Departamentit  të
përbashkët,  komuna  Gostivarit do  të  marrë
pjesë në proporcion me numrin e popullsisë
në secilën komunë nga neni 1 i këtij vendimi,
i  llogaritur  si  përqindje  e  pjesëmarrjes  në
popullsinë totale në rajonin e planifikimit të
Pollogut.
Aspektet procedurale të financimit të punës
së  Departamentit  të  përbashkët  do  të
përcaktohen  në  Marrëveshjen  për  të  drejtat
dhe detyrimet e ndërsjella të komunave nga
neni 1 i këtij vendimi i cili përfundohet nga
kryetarët e komunave.

Neni 8
Ky Vendim hyn në fuqi (në ditët e tetë) nga
dita  e  botimit  në  "Gazetën  Zyrtare  të
Komunës Gostivarit ".

Член 7
Раководителот на Заедничкото одделение за
својата работа и за работата на одделението
поднесува извештај до градоначалниците и
советите  на  општините oд член 1 на  оваа
одлука на секои шест месеци.
Градоначалникот на општината ќе го следи
извршувањето на работите од делокругот на
Заедничкото одделение а кои се однесуваат
на  поединечните  потреби  и  заедничките
потреби  во  вршењето на  надлежноста  на
општината 

Член 8
Заедничкото  одделение  работите  за  кои  е
формирано ги извршува во име и за сметка
на општините кои го формирале. 

Член 9
Во  финансирањето  на  работата  на
Заедничкото  одделение,  општината
Гостивар ќе  учествува  пропорционално  на
бројот на население во секоја општина од
член  1  на  оваа  Одлука,  пресметано  како
процент на учество во вкупното население
во Полошкиот плански регион.
Процедуралните аспекти на финансирањето
на работата на Заедничкото одделение ќе се
утврдат  во  рамките  на  Договорот  за
меѓусебните права и обрски на општините
од член 1 на оваа одлука кој го склучуваат
градоначалниците на општините.

Член 8
Оваа Одлука влегува во сила (осмиот ден)
од  денот  на  објавувањето  во  „Службен
гласник на општина Гостивар.

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 222 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

 
Бр.Nr.09-2375/23
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Planit Social i sjellë nga ana e

Këshilli Komunal për mbrojtje sociale

Shpallet  Plani  Social i  sjellë  nga  ana  e
Këshilli Komunal për mbrojtje sociale nr.08-
2330/1 që Këshilli i Komunës së Gostivarit e
solli  në  seancën  e  mbajtur  më  datë
24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Социјален План

донесена од  страна Општински совет за
социјална заштита

Се  прогласува Социјален План донесена
од   страна Општински совет за социјална
заштита бр.08-2330/1  што  Советот  на
Општина Гостивар  ja донесе на седницата
одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр. 08-2330/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

Në bazë të nenit 144 të rregullores për punën
e  Këshillit  të  Komunës  së  Gostivarit
(“Buletini  Zyrtar  i  komunës  së  Gostivarit”
nr.1/06),Këshilli  i  Komunës së Gostivarit  në
mbledhjen e 3 e  mbajtur më 24.12.2021, solli

KONKLUZION

për miratimin  e Planit Social e sjellë nga ana
e Këshilli Komunal për mbrojtje sociale

1.Miratohet  Plani  Social e  sjellë  nga  ana  e
Këshilli Komunal për mbrojtje sociale”.

2. Ky   Konkluzion    hyn   në   fuqi   ditën   e
sjelljes    dhe  i   njëjti   do  të  shpallet   në
“Buletinin    Zyrtar  të  Komunës  së
Gostivarit“

Врз основа на член  144 од Деловникот за
работа  на  Советот  на  Општина  Гостивар
(,,Сл.  гласник  на  Општина  Гостивар,,
бр.1/06),Советот на Општина Гостивар на 3
седницата  одржана  на 24.12.2021
година,донесе:

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Социјален План донесена
од  страна Општински совет за социјална

заштита

1.Се усвојува Социјален План донесена од
страна  Општински  совет  за  социјална
заштита

2. Овој Заклучок  влегува во сила со денот
на донесувањето и истиот ќе се објави  во
"Службениот   гласник   на  Општина
Гостивар".

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.
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ОССЗ – Општински совет за социјална
заштита

СОЦИЈАЛЕН ПЛАН
Општина Гостивар

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Декември, 2020
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4.4. Социјален проблем: Насилство 
Ранлива група: жртви на семејно насилство 26
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4.5. Социјален проблем: Радикализација и насилен екстремизам 
Ранлива група: деца и млади во социјален ризик од радикализација 
и насилен екстремизам 27
4.6. Социјален проблем: Проституција 
Ранлива група: малолетни лица жртви на сексуална експлоатација 
и сексуални работници 29
4.7. Социјален проблем: Зависност од коцкање
Ранлива група: деца и возрасни лица зависници од коцкање 31

5.  ПОТРЕБНИ  СОЦИЈАЛНИ  УСЛУГИ  И  АКТИВНОСТИ  НА  СОЦИЈАЛНА
ПРЕВЕНЦИЈА 33

5.1. Социјален проблем: Просење 
Ранлива група: деца Роми кои просат на улица 33
5.2. Социјален проблем: Зависност од дроги 
Ранлива група: деца и млади пробатори и зависници и 
возрасни зависници од дроги 34
5.3. Социјален проблем: Социјална исклученост
Ранлива група: деца и возрасни лица со попреченост 35
5.4. Социјален проблем: Насилство 
Ранлива група: жртви на семејно насилство 37
5.5. Социјален проблем: Радикализација и насилен екстремизам 
Ранлива група: деца и млади во социјален ризик од радикализација 
и насилен екстремизам 38
5.6. Социјален проблем: Проституција 
Ранлива група: малолетни лица жртви на сексуална експлоатација 
и сексуални работници 39
5.7. Социјален проблем: Зависност од коцкање
Ранлива група: деца и возрасни лица зависници од коцкање 40

1. ВОВЕД

Социјалната  заштита  е  признаена  и  препознаена  како  важна  надлежност  од  страна  на
локалната самоуправа на Гостивар која поинтензивно се развива во последните години.
Општината ги следи стратешките правци во оваа област и развојните трендови поврзани
со  плурализација,  деинституционализација  и  децентрализација  во  обезбедувањето
социјална  заштита  за  локалното  население.  Во  таа  насока,  во  2020  година  општина
Гостивар се вклучи како пилот општина во проект кој се реализираше во соработка со
Министерството за труд и социјална политика и Канцеларија на УНДП во Скопје. Целта
на проектот беше реализација на активности за поддршка на развивањето на социјално-
заштитната дејност на општината. Пилотирањето се однесуваше на обезбедување стручна
помош и поддршка за воспоставување на Општинскиот совет за социјална заштита (во
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натамошниот текст ОССЗ), како и подготовка на Социјален план за подрачјето на општина
Гостивар.  За  потребите  на  развој  на  социјално-заштитната  дејност  на  оштините  беа
изработени и два документа: Упатство за функционирање на ОССЗ и Прирачник за развој
на  социјалната  заштита  на  локално  ниво.  Воедно,  во  текот  на  месеците  ноември  и
декември  2020  година  беа  реализирани  повеќе  активности  меѓу  кои  и  обука  на
претставниците од релевантни институции и организации во ОССЗ на општина Гостивар
за најновите реформски процеси во системот на социјална заштита, законските измени,
како  и  методолошките  аспекти  за  изработка  на  Социјалниот  план  како  новитет  во
законската регулатива.
Документот  Социјален  план  на  општина  Гостивар  е  производ  од  горенаведените
активности и содржи мапирање на социјални проблеми и ранливи групи во општината,
анализа на капацитетите на постоечките социјални услуги и утврдување на потребите за
развој  на  социјални услуги  во општината.  Овој  документ има за  цел  да  послужи како
основа  за  краткорочно  и  долгорочно  стратешко  планирање  на  социјално-заштитните
активности  на  општина  Гостивар  и  изработка  на  Годишните  планови  во  областа  на
социјалната заштита.
Согласно одредбите кои произлегуваат од новиот Закон за социјална заштита (Сл. весник
бр.  104/19,  146/19  и  275/19)  Општина  Гостивар  го  формираше  Општински  совет  за
социјална заштита на ден 13.11.2020. Советот на Општина Гостивар го изгласа ОССЗ со
што се верификуваше мандатот на номинираните претставници од следните релевантни
институции и организации, и тоа:
Институција/организација Претставници во ОССЗ Број  на

претставниц
и во ОССЗ

Општинска администрација Афрдита  Хамза,  Мерсел
Незири, Дијана Емри

3

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа

Азби  Шакир,  Борјанка
Стојкоска

2

Центар за вработување Џелал Ферати 1
Здружение  на  граѓани  „Младински
ресурсен центар ICan“

Улпиана Селими 1

Здружение на граѓани „Ресурсен центар
за деца со попреченост“

Маргарита Милошеска 1

Здравствен дом Сузана Велију 1
МВР Гостивар Нермине Изаири 1
Основно  училиште  „Мустафа  Кемал
Ататурк“

Самир Грбле 1

Средно општинско економско училиште
- Гостивар

Блерита Мустафаи – Мазлами 1

Исламска верска заедница Телат Садику 1
Христијанска верска заедница Трпе Богојески 1

Вкупно: 14
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Претставниците на ОССЗ на општина Гостивар беа активно вклучени во изработката на
Социјалниот  план  за  општина  Гостивар,  и  тоа  или  преку  непосредно  содржинско
осмислување и изработка на документот, или преку учество во реализација на различните
истражувачки техники кои беа применети за целите на анализа на социјалните состојби во
општина Гостивар и потребите на ранливите групи население. 
Имено,  за  целите  на  подготовка  на  документот  беа  применети  техники на  анализа  на
содржина на релевантни статистички извори на податоци и податоци од евиденцијата на
Центарот за социјална работа и Центарот за вработување од Гостивар. За проучување на
социјалната  состојба  и  потребите  од  социјални  услуги  за  идентификуваните  ранливи
групи во општина Гостивар беа применети експертски интервјуа, интервјуа со влијателни
лица  од  заедницата,  увид  на  терен,  набљудување,  полуструктуирани  интервјуа  со
претставници на ранливите групи, студии на случај, како и биографска метода (подетално
опишани во соодветното поглавје 3 посветено на мапирањето на социјалните проблеми и
идентификацијата на ранливите групи). 
Подготовката на документот во делот на собирање податоци ја помогнаа и општинските
службеници: Мартин Андоновски и Дијана Емри.

2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНАТА
2.1. Општи карактеристики
Општина  Гостивар  се  одликува  со  поволна  географска  положба.  Зафаќа  површина  од
655км2 и се простира во западниот дел на Македонија, меѓу планините Шар Планина и
Сува Гора, Полошката котлина на север и планинскиот превој Букович на југ.

На подрачјето на општина Гостивар има 30 рурални места  (села).  Сите рурални места
секојдневно гравитираат до самиот град каде што се на располагање поголеми стопански
гранки, институции, болници, училишта и факултети.

Најважните коридори за транзитен сообраќај се магистралниот пат М4 Скопје - Охрид,
железницата Скопје - Кичево и регионалниот пат  Гостивар - Дебар - Охрид. Поволната
положба  на  Гостивар  во  сообраќајна  смисла,  произлегува  од  неговата  поставеност  на
преминот од низината кон падинскиот дел, а поволната географска положба во однос на
населбите му дава можности на градот за обавување на неговите централни функции во
адмнистративна и владина,  политичка и економска,  културна и  просветна област.  Исто
така,  од сите министерства има подружници така што граѓаните на Општина Гостивар
имаат можност да ги користат услугите на овие институции.
Градот  Гостивар  и приградските  населби  се  снабдуваат со  вода  за  пиење  преку
водоснабдителниот систем, изграден пред повеќе од 30 години. Канализационата мрежа е
изградена во  мешан систем во периодот од  1968 до 1970 година и  се  состои од 33км
цевковод. Степенот на приклученост е околу 65%, но катастарски планови не постојат што
овозможува  диво  приклучување  и  како  последица  се  отежнува  пренесувањето  на
фекалните води низ канализација.
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Во  Гостивар  има  мали,  средни  и  големи  стопански  дејности.  Поголемиот  дел  од
населението  е  вработено  и  својата  егзистенција  ја  обезбедува  во  приватниот  сектор,
претежно  во  градежништво,  маркети,  казина  и  локали  за  игри  на  среќа,  како  и
занаетчиство. Доминантни дејности кои апсорбираат најголем дел од работната сила се
производство и трговија.

2.2. Демографски и податоци за невработеност
Според  последните  пописни  податоци  од  2002  година,  општина  Гостивар  брои

81.042 жители од кои 66.6% се Албанци, 19.5% Македонци, 9.8% Турци, 3.8% се Роми и
0.3% други. Во општината најголемиот дел од населението припаѓа на урбаната средина на
град Гостивар (72.4%), додека преостанатиот дел е рурално население кое живее во 30 села
(27.6%). 

Најголем дел од населението во општина Гостивар припаѓа на возрасната група од
20-49 години (45.45%), по што следи возрасната група од 0-19 години (34.87%), додека
населението на  возраст од 50 и  повеќе години е застапено со  19.66%, што значи дека
станува збор за релативно младо население од аспект на старосната структура.

Според податоците за вкупно население, домаќинства и станови според администраивно –
територијалната  организација  од  2004  година,  во  општина  Гостивар  имало  18.091
домаќинства (вклучувајќи ги и колективите) и 20.339 станови (сите видови живеалишта).

Општина Гостивар е поднебје за кое се карактеристични изразени миграциони движења,
посебно надворешни миграции. Во периодот од 2016-2020 година со трајно живеалиште
надвор од Македонија регистрирани се 5.500 граѓани кои ја напуштиле општината и се
иселиле. Според податоците на МВР, во 2019 година околу 200 лица побарале отпуст од
македонско  државјанство.  Податок  кој  говори  за  проблемот  со  миграциите  во  оваа
општина  е  и  оној  дека  во  ситуацијата  со  Ковид  -  19  пандемијата  и  затворањето  на
границите, од Општина Гостивар чекаат или имаат работни визи околу 1.800 луѓе само за
работа во Германија.

Невработеноста1 во  општина  Гостивар  е  присутна  како  социјален  проблем  кај
11.112 невработени лица согласно податоците од  Центарот за  вработување со  состојба
ноември 2020 година. Регистрирани се и 3.209 други лица кои пасивно бараат работа. Од
11.112 невработени лица,  5777 се невработени лица од градот (52%), а  5335 од селата
(48%). Поголемиот дел од невработените лица се жени (5.623 или 50.6% од вкупниот број
невработени лица). 
Анализирано  по  етничка  припадност  60.6%  од  невработените  се  Албанци,  15.8%  се
Македонци, 11% Турци, 8% Роми и 4.6% други. Споредено со учеството на овие етнички

1 Извор на сите податоци поврзани со невработеноста во општина Гостивар е Центарот за вработување – 
Гостивар. Податоците се збирни за општина Гостивар, Врапчиште и Маврово и Ростуше.
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групи во структурата на вкупното население во општина Гостивар, може да се забележи
дека проблемот на невработеноста е најизразен кај ромската етничка група.   

Од вкупниот број невработени лица (11.112), 642 се со високо образование (5.8%), а
58  се  магистри  на  науки  (0.5%).  Најголем  дел  од  невработените  лица  се  ниско-
квалификувана работна сила, или 7.391 невработено лице, односно 66.5% од вкупниот број
невработени лица.

Според  времето  на  чекање  во  Центарот  за  вработување,  најголем  дел  од
невработените лица спаѓаат во категоријата од 1-5 месеци или 3823 лица (34.4%), по што
следат  невработените  со  време  на  чекање  од  6-11  месеци  или  1858  лица  (16.7%).
Значителен е и бројот на невработени лица кои чекаат од 12-17 месеци (1132 или 10.2%),
од 18-23 месеци (1622 или 14.6%) и од 5-7 години (1607 или 14.5%). 

3.  СОЦИЈАЛНА  ЗАШТИТА,  ИНСТИТУЦИОНАЛНИ  КАПАЦИТЕТИ  И
СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ
3.1. Корисници на социјална заштита
3.1.1. Социјална заштита преку ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Согласно евиденцијата на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа од Гостивар со
состојба ноември 2020 година, вкупниот број на корисници на различни парични права од
социјална заштита изнесувал 3.374 (Преглед 1).
Преглед 1. Корисници на парични права од социјална заштита преку ЈУМЦСР во 2020
година

Вид на право

Број  на
корисници
(ноември
2020)

Извор:  ЈУ Меѓуопштински
центар  за социјална  работа
Гостивар

Според  ЈУМЦСР Гостивар,  во
последните неколку  години  се
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Гарантирана  минимална
помош 997

Надоместок  заради
попреченост

110

Надоместок за помош и
нега од друго лице

834

Надоместок на плата за
скратено работно време

2

Еднократна парична помош 7
Социјална  сигурност  на
стари лица

510

Детски додаток 800
Посебен додаток 20
Еднократна парична помош
за новороденче

30

Образовен додаток 0
Родителски додаток за дете 64
Вкупно 3.374
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забележува пад на корисниците на социјална помош, но тоа не се должи на зголемување на
вработеноста  или  подобрување  на  стандардот  на  живеење  на  населението,  туку
првенствено  на  миграциските  движења во рамките  на  кои  секоја  година  општината  ја
напуштат голем број на семејства кои живеат во социјален ризик.
Кога станува збор за социјалните услуги реализирани во текот на 2020 година преку ЈУ
МЦСР Гостивар, најголем дел од нив се услуги на советување доставени до вкупно 258
корисници, 9 услуги на лична асистенција за лица со попреченост, 2 корисника згрижени
во згрижувачко семејство и 5 во установа за вонсемејна заштита (Преглед 2).

Преглед 2. Реализирани социјални услуги преку ЦСР Гостивар во 2020 година

Услуги на советување 2020 година
Подготовка  за  брак,  живот  во  семејство,  родителство,  планирање  на
семејство,  брачно/партнерско  советување  за  партнери  со  нарушени
односи

101

Советување при развод на брак 86
Семејна медијација за семејства со нарушени семејни односи 21
Психо-социјална поддршка за жртви на семејно насилство 11
Психо-социјален третман на сторители на семејно насилство 5
Други специјализирани видови на советувања 35-40
Вкупно 258
Услуги во домот
Помош и нега во домот 0
Лична асистенција 9
Вкупно 9
Услуги на вон-семејна заштита
Живеење со поддршка 0
Згрижување во друго семејство 2
Сместување во установа 5
Вкупно 7

Извор: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар

3.1.2. Социјална заштита преку општина Гостивар
Општина Гостивар изминатите години со различни активности и мерки ја развива

социјално заштитната дејност.
Финансиска помош од општината се обезбедува за социјално ранливи категории

граѓани  кои  се  наоѓаат  во  неповолна  социјална  состојба,  како:  деца  без  родители  и
родителска грижа, деца од самохрани родители и лица со тешки болести. Финансиската
помош  се  доделува  следејќи  утврдена  процедура  во  неколку  чекори:  1)  поднесување
барање  од  странката,  2)  разгледување  на  барањето  од  страна  на  посебна  комисија,  3)
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составување  записник  од  страна  на  комисијата,  и  4)  донесување  одлука  од  страна  на
градоначалникот на општината за доделување на средства. 

Во 2018 година општина Гостивар доделила финансиска помош во вкупен износ од
546,505  денари  за  52  лица,  во  2019 година  594,000  ден  за  34  лица,  а  во  2020 година
вкупниот износ на финансиска помош изнесувал 372,000 ден за 35 лица. Воедно, општина
Госитивар  секоја  година  доделува  по  300  новогодишни  пакетчиња  за  децата  со
попреченост.
Исто така, општина Гостивар континуирано реализира различни проектни активности во
областа на социјалната заштита преку кои се подготвени неколку стратегии, програми и
планови кои  имаат  цел вклучување на  ранливите  групи  граѓани на  пазарот  на  трудот.
Посебно се истакнува проектот на УСАИД мрежа ЈЕС, преку кој општината спроведува
активности  кои  имаат  за  цел  подобрување  и  јакнење  на  вештините  на  младите  за
вработување. Отворени се 4 центри за кариера преку кои се реализираат обуки за развој на
меки вештини (soft skills). Исто така преку ЛЕСС се превземаат мерки и активности за
вработување. Проектот “Поттикнување на социјалната инклузија и инклузивен пазар на
труд“ финансиран од ЕУ преку ИПА компонентата за развој на човечки ресурси во текот
на 2013 година овозможи организирање работилници, а со учество на претставниците од
релевантни институции се  изготви Локален  акционен  план за  социјално вклучување и
вклучување на пазарот на труд на ранливите категории на лица во Општина Гостивар. Во
овој акционен план се идентификуваат стратешките приоритети во областа на социјалното
вклучување и вклучување на пазарот на труд на ранливите категории на лица со посебен
осврт на лицата со пречки во развојот и можностите за мобилизирање и искористување на
сите расположливи ресурси за поттикнување на нивно вклучување во општината. 
Општина Гостивар беше вклучена и во Програмата за општинско корисна работа која се
реализира  со  поддршка  од  УНДП во  периодот  од  2014  до  2016 година.  Во  2014/2015
година  преку  оваа  Програма  се  обезбеди  подобрување  на  давањето  на  услугите  во
детските  градинки  преку  вработување  на  потребен  кадар  (негуватели,  хигиеничари  и
кувари), а во текот на 2016 година реализирани се практикантски активности за младите
лица од општината со цел зајакнување на нивните вештини за учеството на пазарот на
трудот.

Општина  Гостивар  преку  неколку  проекти  исто  така  учествуваше  во  реализација  на
активности во детската градинка. Се истакнува проектот кој имаше за цел вклучување на
децата Роми во предучилишните установи. Имено, почнувајќи од 2005 година во групите
од 3 до 6 години се реализира проект во склоп на Декадата на Ромите кој опфаќа деца
Роми од социјални загрозени семејства.  Децата се опфатени во групите на македонски
наставен јазик. Од досегашнота искуство може да се констатира дека овој проект успешно
се имплементира, за што сведочи се поголемиот број на деца од оваа етничка група кои
посетуваат градинка од година во година (околу 50 деца).  Проектот за  Мултикултурно
воспитание  и  образование  „Мозаик“  отпочнат  2015/2016  година  се  реализира  во
градинката  „Пчелка“.  Целта  е  градење  соживот  меѓу  децата  од  различна  етничка
припадност,  нивно  меѓусебно  запознавање  и  учење  на  други  јазици.  Опфаќа  деца  од
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турска и македонска националност во една група, а програмата ја реализираше специјално
обучен  кадар за тој проект. 

Општина Гостивар остварува добра соработка и го помага функционирањето на Дневниот
центар  за  лица  со  телесна  или  интелектуална  попреченост  преку  различни  форми:
организирање изложби на творби од корисниците и екскурзии, доделување новогодишни
пакети, уредување на дворот на Дневниот центар, одбележување на денот на лицата со
попреченост и др. Во периодот на Ковид – 19 пандемијата, општината доделува 10 таблети
за децата со попреченост кои потекнуваат од социјално ранливи семејства. 

Исто така, општината ја помага работата и на Здруженијата на граѓани. Така на пример,
пред  неколку  години  општината  обезбедила  превоз  и  ги  покрила  патните  трошоци  за
учество на членови од Здружението за слепи и лица со оштетен вид „Реалност“ за учество
на спортски натпревар во Сараево,  Босна и Херцеговина. Дополнително, општината се
вклучува  и  со  помош  на  здравствените  институции.  Преку  проектно  финансирање
обезбедени  се  3  возила  за  брза  помош,  од  кои  2  општина  Гостивар  ги  отстапила  на
Здравствениот дом, а 1 возило на болницата во Гостивар.

Кон крајот на 2020 година, во текот на подготовка на Социјалниот план, општината одобри
проект за уредување на просторот на градскиот парк со вградување игралиште за деца со
посебни потреби (парк за социјална инклузија) во вредност од 6,000,000 мкд. Овој проект
ќе се финансира од Швајцарската амбасада.

Во текот на Ковид - 19 пандемијата во 2020 година општина Гостивар во соработка
со Црвен крст учествуваше во спроведување на хуманитарна акција во рамките на која
бизнисмени и стопански субјекти за социјално ранливи категории од населението донираа
лап-топ компјутери и ајпад уреди. Околу 1000 хуманитарни пакети добиени од различни
донатори  општина  Гостивар  ги  има  доставено  до  Црвен  крст  за  нивна  понатамошна
дистрибуција до локалното население. Исто така, општина Гостивар доделила средства во
износ од 150.000 денари на Црвениот крст како помош за поуспешно справување со Ковид
–  19  пандемијата.  Воедно,  општина  Гостивар  се  откажа  од  украсување  на  градот  за
новогодишните празници и сите  финансиски средства  предвидени за  таа  намена ќе  се
искористат за набавка на лап-топ компјутери за деца кои не можат да ја следат наставата. 
         
3.2. Институционални капацитети  
3.2.1. Социјална заштита
Социјалната заштита како дејност на подрачјето на општина Гостивар се реализира во
најголем  дел  од  страна  на  ЈУ  Меѓуопштински  центар  за  социјална  работа,  Центар  за
вработување, како и преку локалната самоуправа.
ЈУ  Меѓуопштински  центар  за  социјална  работа е  стручна  установа  со  јавни
овластувања заради вршење работи од социјалната заштита и го покрива подрачјето на три
општини: Гостивар, Врапчиште и Маврово и Ростуше. Сместен е во сопствена зграда во
централното  подрачје  на  градот  Гостивар  која  зафаќа  вкупна  површина  од  600м2.
Располага со 3 возила во добра возна состојба.
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Во ЈУМЦСР Гостивар организациската поставеност е во 3 одделенија: за услуги, за права
и административно-финансиско одделение.  Вработени се вкупно 49 лица,  од кои 20 се
стручни работници и 29 други. Од стручните работници има: 3 психолози (2 во ЈУМЦСР и
1 во Дневниот центар за лица со телесна или интелектуална попреченост), 2 педагози, 3
правници и 12 социјални работници.
Центарот за вработување на општина Гостивар е сместен во центарот на град Гостивар
во  сопствен  двоспратен  објект  на  вкупна  површина  од 704м2.  Објектот  не  е  во  добра
состојба  и  не  е  пристапен за  лицата  со  попреченост од  внатрешноста  кон  спратовите.
Располага само со 1 теренско возило кое не е во исправна состојба поради што теренските
активности се отежнати.
Центарот  за  вработување  е  надлежен  покрај  за  општина  Гостивар  и  за  општините
Врапчиште и Маврово и Ростуше. Во Центарот за вработување вкупниот број вработени е
17, од кои 2 лица се ангажирани по договор. Бројот на стручни работници е 6.
Локалната  самоуправа во  општина  Гостивар  функционира  во  зграда  во  центарот  на
градот  во  простор  од  1549м2.  Општината  вработува  108  државни  службеници  и
дополнително 20 пожарникари при „Пожарна“ – Гостивар. Располага со 6 лесни возила и
не поседува теренско возило. 
Нема  посебно  одделение  за  социјална  заштита.  Социјално-заштитната  дејност  се
реализира преку Одделението за  здравствена,  социјална и  детска  заштита и заштита и
спасување  при  Секторот  за  јавни  дејности.  Во  него  се  вработени  вкупно  6  државни
службеници  и  1  лице  со  договор  на  дело,  и  тоа:  1  раководно  лице,  1  советник  за
здравствена и социјална заштита, 1 виш соработник за социјална заштита и заштита на
деца,  1  соработник  за  родова  рамноправност  и  односи  меѓу  заедниците,  2  помлади
соработници за заштита и спасување и 1 референт. Нема вработено социјален работник.

Во  општина  Гостивар  во  областа  на  социјалната  заштита  има  мал  број  други
активни даватели на социјални услуги, и тоа: 

- Дневен  центар  за  лица  со  телесна  или  интелектуална  попреченост  (како
организациона единица на ЦСР Гостивар), 

- Народна кујна (преку Здружението на граѓани ДАВА)
- Лична асистенција за лица со попреченост и помош во натура (преку Црвен крст) 
- Услуги  за  помош  на  зависници  од  дрога  и  сексуални  работници  во  однос  на

намалување на штети (преку Здружение на граѓани – ХЕЛП).
Подетално за активностите и расположливи капацитети на овие даватели на социјални
услуги ќе стане збор во поглавјето 4.2. Социјални услуги.

Во општината има ЈУДГ „Детска радост“ Гостивар со 5 клонови (Пролет, Пчелка,
Цветови, Сонце, Прпарими) и 4 центри за ран детски развој (во населба Циглана, село
Дебреше, село Равен и село Форино). Согласно  проектираниот капацитет околу 720-750
деца од сите етнички групи ги користат услугите на градинките. 

3.2.2. Образование
Во општината има 11 основни училишта,  од кои 5 се лоцирани во градот, а 6 во

селата  (Чајле,  Србиново,  Дебреше,  Чегране,  Вруток  и  Форино).  Основните  училишта
зафаќаат  површина  од  13.600м2,  од  кои  3.200м2 под  објект.  Практичната  настава  и
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фискултурните сали во училиштата на општина Гостивар се неразвиени поради недостаток
на ресурси. Од вкупно 5 средни училишта во општината, 1 е гимназиско, а останатите 4 се
стручни: техничко, економско, музичко и медицинско.
  Што  се  однесува  до  високо-образовните  институции,  Во  општина  Гостивар
функционираат  неколку  факултети  од  два  приватни  универзитети:  Меѓународниот
универзитет од Струга, кој во Гостивар почна да работи во 2010 година, со три факултети
(економски, правен и факултет за политички науки) и Меѓународниот универзитет Висион,
кој во Гостивар почна да работи во 2014 година, со пет факултети (економски, правен,
психологија, архитектура и информатика). 
На  подрачјето  на  општината  има  на  располагање  и  Интернат  за  сместување  на
средношколци „Бранко Станоевиќ“ изграден 1980 година, со сместувачки капацитет за 250
ученици.  Во  интернатот  на  располагање  е  кујна,  трпезарија,  спортски  терен.  Има  15
вработени лица. Во овој објект се сместуваат сите ученици кои се по потекло од други
општини, но посетуваат настава во средните училишта во општина Гостивар. Објектот е
реновиран  и  се  планира  во  иднина  да  служи  како  сместувачки  капацитет  не  само  за
ученици од средно образование, туку и за студенти.
За стекнување дополнително образование и квалификации, на подрачјето на општината
функционира и “Работнички Универзитет”.

3.2.3. Здравство
Јавната здравствената организација, Медицински центар “Др. Ферид Мурад”- Гостивар е
изграден како карактеристичен институционален објект и нуди примарни и секундарни
услуги на здравствена нега за околу 130 илјади жители. Медицинскиот центар има вкупна
површина од 22.400м2, од кои 5.200м2 под објект. Медицинскиот центар има вкупно 711
вработени  и  3  работни  подрачни  единици:  јавно  здравство,  здравствен  дом  и  општи
услуги. Во склоп на подрачната единица Здравствен дом, се и здравствените стационари во
селата: Дебреше, Врапчиште, Добридол, Неготино, Градец, Ѓурѓевиште, Чајле, Чегране,
Корито, Лакавица, Симница, Равен, Вруток, Речане и Србиново. Подрачната здравствена
единица нуди примарни и секундарни здравствени услуги, а подрачната единица - општа
болница  нуди  здравствени  услуги  (болничко  лекување)  и  специјалистичка  здравствена
нега за жителите од општина Гостивар и соседните општини.
Исто  така,  во  општина  Гостивар  постојат  голем  број  на  приватни  поликлиники,  43
регистрирани  фирми  и  45  регистрирани  стоматолошки  ординации,  како  и  вкупно  17
аптеки.

3.2.4. Култура, спорт и медиуми
Културните активности во градот се реализираат преку домот на културата АСНОМ во кој
функционира и театар Гостивар. Во општината постои и Младински центар кој е отворен
во  2020  година  CO  WORK,  конзерваторски  центар,  како  и  4  играорни  здруженија  на
различни етнички групи. 
Спортските активности во градот се одвиваат во спортската  сала,  градскиот стадион и
фудбалското игралиште кои се во сопственост на општина Гостивар, а со нив стопансува
ЈПССО  “Риниа“. Има  кошаркарски  клуб  КК  Гостивар,  како  и  бокс  клубови  кои
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организираат натпревари еднаш до два пати годишно. Исто така, има 3 стадиони за голем
фудбал, 7 надворешни терени за спорт и рекреација, спортски сали во поголемиот дел од
средните и основните училишта, како и голема централна сала.
Со седиште во општина Гостивар се регистрирани повеќе медиуми: ТВ станици (Дуе и
Глоби  контакт);  радио  станици  (Про  ФМ,  Комета  и  Балкан  ФМ);  онлајн  медиуми
(Новинска Агенција Флака, Портал - Гостивари Сот и Портал - Гостивар Пресc).

3.2.5. Граѓански и верски организации
Во општина Гостивар активни се повеќе здруженија на граѓани кои работат на реализација
на социјални програми и проекти: Етика, Еуропијан линк центар, Здружение на родители
на  деца  заболени  од  целебрална  парализа,  Месечина,  Хуманитарно  и  добротворно
здружение на Ромите, Фондација ИТЦ, Црвен крст на Р.С.М, Хелп, Младински ресурсен
центар  ICan,  Адексан,  Ади,  Планински  цвечиња,  ЕЦДТЦ,  ЕЛЦ,  ЕЛ  ХИЛАЛ,  ДАВА,
Здружение на правата на жените ЕТИКА, ЕСА и други.

Во општина Гостивар жителите се припадници на различна вероисповед, пред се
христијанска и муслиманска. Има 4  цркви во градот и 20 во околните села, како  и 73
џамии во градот и селата на територијата на општина Гостивар.

3.2.6. Стопански субјекти
Во  Општина  Гостивар  има  мали,  средни  и  големи  претпријатија.  Поголеми  приватни
фирми  се  Монтенегро,  Пелагонија,  Прогрес  98,  Глобал  Балкан,  Ариги  Констракшан,
Алекс,  Кораб  Мермер,  Картел.  Во  непосредна  близина  на  Гостивар  во  тирк  зоната
отворена е Леар Корпорејшн - фабрика за изработка на внатрешен дизајн на автомобили
односно седиштата, во која само од општина Гостивар се вработени 500 лица. 
Активните стопански субјекти ги опфаќаат и градежните фирми и претпријатија, како и
ланецот на маркети низ Гостивар. Во општината се доста застапени и малите и средни
претпријатија - златари, кројачници, чевлари, угостителски објекти, бутици, како и голем
број на филијали со франшиза систем игри на среќа и казина (10 казина и 40 спортски
обложувалници).

3.3. Расположливи неискористени капацитети
Во  општина  Гостивар  нема  значителни  можности  од  аспект  на  неискористени

инфраструктурни капацитети за развој на социјални услуги. Поголем таков објект кој се
протега  на  површина  од 1073м2 е  објектот  на  поранешното  приватно  училиште  „Јахја
Кемал“ кој  од 2020 година е во сопственост на општина Гостивар.  Во објектот веќе  е
планирано воспоставување на Регионален ресурсен центар за млади  ICan  во соработка
меѓу  општина  Гостивар,  УНДП,  Министерството  за  труд  и  социјална  политика  и
Швајцарската  амбасада.  Поради  просторните  можности,  во  објектот  се  планира
проширување  и  префрлување  на  постоечкиот  Дневен  центар  за  лица  со  телесна  или
интелектуална попреченост, отворање на регионален Дневен центар за деца со аутизам и
обезбедување  услуга  за  помош  на  родители  со  деца  со  попреченост.  Се  планира
реновирање  на  кујната  во  објектот  со  финансиска  поддршка  од  УНДП  и  нејзино
прилагодување за да може да се користи за стекнување животни и работни вештини на
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корисниците и работно оспособување за пекарство и угостителство преку сертифицирани
програми. За оваа цел планирано е вработување на дефектолог, логопед, физиотерапевт и
психолог. 

Објекти  погодни  за  достава  на  социјални  услуги  се  и  општинските  згради  во
селата:  Вруток,  Србиново  и  Чегране  во  кои  има  слободен  простор  кој  може  да  се
искористи за оваа цел.

За достава на регионални услуги во соработка помеѓу неколку општини може да се
користи  и  објектот  на  детското  одморалиште  Бунец  кое  спаѓа  под  општина  Маврово.
Одмаралиштето е оддалечено 20км од Гостивар и со него располага Министерството за
труд и социјална политика.
Во  општина  Гостивар  моментално  е  слободна  за  користење  зградата  на  огранокот  на
Тетовскиот  универзитет  во  Гостивар  кој  веќе  не  работи,  но  само  доколку  се  реши
прашањето околу сопственоста.

Можностите за финансирање преку годишните повици за доделување грантови за
финансирање на социјални услуги кои ги објавува Министерството за труд и социјална
политика,  како  и  мобилизирање  средства  од  приватниот  сектор  и  други  донатори,  се
планира зајакнато да се користат од страна на општината.

И од аспект на кадровски можности за развој на социјални услуги состојбата не е
задоволителна.  Согласно  евиденцијата  од  Центарот  за  вработување  Гостивар,
евидентирани се 15 психолози, 4 педагози и 3 дефектолози како невработени лица. Нема
невработени социјални работници и социолози во евиденцијата за 2020 година.

3.4. Социјални услуги
Мрежата  на  социјални  услуги  во  општина  Гостивар  е  недоволно  развиена  за  да  ги
задоволи  потребите  на  сите  социјално  ранливи  групи  население.  Најголемиот  дел  од
социјалните услуги се обезбедуваат преку Центарот за социјална работа - Дневен центар
за  лица  со  телесна  или  интелектуална  попреченост,  Здружението  на  граѓани  ХЕЛП,
Здружението на граѓани ДАВА и Црвениот крст.

3.4.1. Дневен центар за лица со телесна или интелектуална попреченост - Гостивар
Дневниот центар за лица со телесна или интелектуална попреченост (ДЦ) е отворен на
01.06.2006 година со поддршка од страна на УНИЦЕФ. ДЦ претставува организациона
единица  на  ЈУ МЦСР Гостивар.  Сместен  е  во  простории во  владение  на  Центарот  за
вработување – Гостивар на површина од околу 100м2. Располага со 2 простории за престој
на корисниците и трпезарија.
Основна дејност на ДЦ е давање услуги на дневно згрижување на лицата со попреченост,
нега  и  грижа,  психосоцијална  рехабилитација,  реедукација,  советодавна  работа,
организирано  поминување  на  времето,  работна  терапија  и  оспособување  за  животни
вештини, стручна индивидуална работа со дефектолог и психолог по индивидуален план,
социјализација во пошироката социјална средина и т.н. Корисниците во дневниот центар
престојуваат 6 часа, при што имаат обезбедено доручек, ручек и ужина преку градинката.
Во ДЦ престојуваат 14 корисници, 6 женски и 8 машки лица кои се со умерена, тешка,
телесна и комбинирани пречки во развојот. Поголем дел од корисниците од селата доаѓаат
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до ДЦ со организиран превоз со комбе кое не е адаптирано. Комбето не е во сопственост
на  ДЦ туку ангажирана  е  прифатна фирма  за  превоз.  Корисниците од  градот најчесто
самите си го организираат превозот до ДЦ, односно најчесто ги носат нивните родители. 
Во центарот работат 5 лица: дефектолог, психолог, воспитувач, физиотерапевт, медицинска
сестра  и  хигиеничар.  Дневниот  центар  покрај  поддршката  од  МТСП  и  ЈУ  МЦСР,
функционира  и  со  донации од  фирми,  организации и  физички  лица,  при  што  за  сите
донации се известува директорот на ЈУ МЦСР, додека пак доколку се работи за парични
средства тие се донираат преку Здружението на родители на лица со посебни потреби
,,Наше сонце,, кое функционира заедно со ДЦ, а донираните средства секогаш се користат
за потребите на корисниците, адаптирање на ДЦ, организирање на екскурзии и слично. 

3.4.2. Намалување на штети кај корисници од дроги и сексуални работници – ХЕЛП
Гостивар
Здружението  на  граѓани  ХЕЛП  Гостивар  е  формирано  во  2003  година.  Располага  со
простор од 50м2 кој се наоѓа во трговски центар во владение на приватно лице, односно
просторот се изнајмува. При изборот на просторот се внимавало корисниците да имаат
приватност при влегување и излегување од истиот,  односно пристапот е  овозможен од
повеќе  влезови.  Целокупната  работа  на  ХЕЛП  со  сензитивните  социјално  ранливи
корисници се базира на целосна доверливост.

Во  здружението  ХЕЛП вработени се  7  лица,  и  тоа:  1  социјален  работник,  4  теренски
работници  од  кои  1  е  советувач,  1  работник  на  финансии  и  1  здравствен  работник  –
советувач.  Сите  вработени  имаат  поминато  бројни  специјализирани  едукации  заради
обезбедување квалитет во доставата на услугите.

Финансирањето на програмите на кои работи ХЕЛП од 2005-2017 година било обезбедено
преку  Global  Fund.  Имено,  Здружението ХЕЛП е  вклучено во  мрежа од 25 невладини
организации за  реализација  на  програмата  „Harm reduction“ или  намалување на  штети
финансирана  од  Global  Fund,  преку  Министерството  за  здравство.  Проектот  во  овој
временски период се реализирал на територијата на 2 општини Гостивар и Кичево преку 2
програми: 1) работа со корисници на дрога и 2) работа со сексуални работници.

Почнувајќи од 2018 година до денес, програмите се финансирани преку Министерството
за здравство. 

Од 2005 година почнува програмата за работа со корисници од дрога. На овие корисници
им се даваат следните услуги: размена на стерилни игли и шприцеви, давање кондоми и
лубриканти, социјални и медицински услуги и тестирање за хепатит Ц и ХИВ. Исто така,
повремено се организираат и акции за чистење на игли и шприцеви низ градот со цел
заштита на недолжни граѓани. Од здравствените услуги се нудат санирање и преврски при
помали рани, додека за поголеми здравствени проблеми и рани корисниците се упатуваат
кај матичен лекар.
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Во 2008 година почнува  програмата  за  сексуални работници.  Услуги кои ги нуди оваа
програма се: медицински услуги, вклучувајќи и гинеколошки прегледи кои се реализираат
2 пати месечно од страна на гинеколог,  бесплатни услуги од матичен лекар,  социјални
услуги на советување и превенција и заштита од болести, давање кондоми и лубриканти,
тестирање за хепатит Ц и ХИВ сида, како и обука за приготвување на храна.

За корисниците од двете програми на располагање е компјутер со вклучен интернет.

Во текот на досегашната работа со овие две групи корисници, според евиденцијата на
ХЕЛП  досега  се  опслужени  вкупно  900  лица,  од  кои  630  корисници  на  дрога  и  270
сексуални работници. 

3.4.3. Народна кујна и прифатилиште за бездомни и лица на улица – ДАВА Гостивар
Народната кујна  на Здружението на граѓани ДАВА Гостивар е  отворена во јули

2019 година. Кујната е сместена во просториите на ЈП Комуналец од Гостивар и се протега
на  околу  100м2.  Кујната  е  реновирана  и  опремена  од  страна  на  ДАВА  со  помош  од
донатори. Во народната кујна работат 4 лица, и тоа: 1 шофер и 1 кувар кои се вработени и
платени  преку  ЈП  Комуналец,  1  координатор  кој  истовремено  е  и  претседател  на
Здружението на граѓани ДАВА и 1 лице волонтер.

Народната кујна располага со комбе со кое се врши достава на храната. По еден
топол оброк дневно се доставува до околу 250 најсиромашни домаќинства. Трошоците за
гориво ги покрива 1 приватна фирма, додека трошоците за храна ги покриваат 3 приватни
фирми. Дополнително, хумани луѓе повремено доставуваат храна до народната кујна која
потоа истата ја дистрибуира до корисниците. Околу 50-тина корисници од градот Гостивар
кои  живеат  во  близина  на  народната  кујна  сами  ги  подигаат  оброците,  додека  за
преостанатите 200 корисници од градот и селата се врши достава на храната до нивните
домови.

Покрај  народната  кујна,  ДАВА  има  услуга  на  прифаќање,  сместување  и
обезбедување храна за бездомни лица и други лица кои од различни причини и кризни
ситуации се затекнале на улица. Имено, обезбедени се 2 стана од по 100м2 со капацитет од
14 кревети. Едниот стан служи за сместување лица од женски, а другиот за лица од машки
пол. Становите се изнајмуваат со средства кои повторно се обезбедуваат преку донатори.

Здружението на граѓани ДАВА реализира и други активности во вид на помош во
натура.  Така  на  пример,  во  2020  година  ДАВА  има  обезбедено  дрва  за  огрев  на  60
семејства. 

3.4.4. Лична асистенција и други услуги – Црвен крст Гостивар
Организацијата на Црвен крст Гостивар е основана во 1950 година и има повеќедецениско
искуство во реализација на активности, програми и проекти од областа на социјалната
заштита. Со своето делување го покрива подрачјето на оптштините Гостивар, Маврово и
Ростуше  и  Врапчиште.  Организацијата  има  3  вработени  лица  од  кои  1  секретар  и  2
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координатори, како и 1 лице ангажирано преку договор и дополнително 10 волонтери кои
ја помагаат активноста на организацијата.
Просториите  на  Црвениот  крст  се  во  сопственост  на  организацијата.  Сместени  се  во
централното  градско  подрачје,  во  приземје  на  станбена  зграда во  која  се  располага  со
простор  од  околу  240м2,  како  и  подрумска  просторија  од  50м2 која  се  користи  како
магацин. Од 240м2, околу 80м2 е простор кој се издава под наем. Дополнително, Црвениот
крст располага и со магацин од 402м2 кој е сместен во индустриската зона на излезот од
градот Гостивар во издвоен објект.
Црвениот крст располага  со  2 возила (1  теренско возило и  1 комбе).  Во секој  момент
располага  со  стратешки  залихи  од  најмалку  50  пакети  во  хигиенски  средства,  храна,
душеци, ќебиња и сл.
Од осамостојувањето на нашата држава до денес Црвен крст реализирал околу 20-тина
проекти  од  областа  на  социјалната  заштита.  Најзначајни  активности  во  достава  на
социјални  услуги  во  последните  неколку  години  се  лична  асистенција  на  лица  со
попреченост,  поддршка  на  работата  на  Дневниот  центар  за  лица  со  телесна  или
интелектуална попреченост, како и домашна помош и нега на стари и изнемоштени лица,
за кои ќе стане збор во продолжение.
Почнувајќи  од  2019  година,  преку  проект  финансиран  од  Министерството  за  труд  и
социјална политика се реализира услугата на лична асистенција за лица со попреченост.
Се работи за регионален проект во кој  се вклучени општините Гостивар и Тетово.  Во
рамките на проектот обучени и ангажирани се вкупно 14 лични асистенти (5 од Тетово и 9
од Гостивар) кои работат преку договор на дело. Услугата во траење од 80 часови месечно
по корисник се обезбедува за 15 лица со попреченост кои живеат на подрачјето на двете
општини. 
Со финансиска поддршка од АД Комерцијална банка во износ од 60.000 денари годишно,
Црвениот крст преку вклучување на волонтери веќе 9 години го помага работењето на
Дневниот  центар  за  лица  со  телесна  или  интелектуална  попреченост.  Се  организираат
активности  поврзани  со  прослава  на  празници,  организирање  екскурзии,  одржување
трибини за правата на лицата со попреченост, посети на корисниците од Дневниот центар
од страна на волонтерите на Црвен крст и сл. Целта на оваа активност е да се придонесе
кон подобрување на социјализацијата на лицата со попреченост.
Во рамките на национален проект на Црвениот крст финансиран од Европската унија, во
2017/2018 година во општина Гостивар, Кичево и Прилеп биле реализирани активности за
давање на услугата помош и нега во домот.  Во општина Гостивар за оваа услуга биле
обучени и ангажирани 2 медицински сестри и 20 волонтери кои вршеле домашни посети
на  60 стари и  изнемоштени лица на  кои им помагале во  остварување на  основните  и
инструменталните активности од секојдневниот живот. Дополнително, била доделувана и
финансиска помош од 10 евра месечно за секој корисник за покривање на трошоците за
лекови, храна и други слични потреби.
Знајачно  е  да  се  истакне  и  дека  Црвениот  крст  од  општина  Гостивар  е  партнер  на
општината Маврово и Ростуше во реализација на проект од страна на Министерството за
труд и социјална политика за обезбедување на услугата домашна нега на 30 неподвижни,
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изнемоштени и болни стари лица.  Проектот е  одобрен и  се  чека  да  стартува неговата
реализација со обука на негувателите.
Во периодот  на  пандемијата  Ковид –  19,  Црвениот крст остварува  бројни  активности:
доделени се околу 5000 пакети со средства за хигиена, дезинфекција, маски, ракавици и
храна; поделени се 13 сетови за дезинфекција на локалните основни училишта; во период
од 3 месеци остварена е услугата за купување и достава на основни намирници на околу
80  домаќинства  со  стари,  изнемоштени  и  лица  со  попреченост  преку  ангажирање  на
волонтери и др. 
Црвениот крст тековно и континуирано дава услуги на хуманитарна помош и поддршка на
стари, изнемоштени, болни лица, лица со попреченост, домаќинства соочени со непогоди и
природни  катастрофи  и  други  социјално  ранливи  групи.  Секоја  година  се  одбележува
неделата  на  стари  лица  со  дистрибуција  на  помош  до  40  домаќинства,  се  доделуваат
новогодишни пакети за деца од социјално ранливи семејства и деца со попреченост од
Дневниот центар и 2-те посебни паралелки во основните училишта и сл.
Во  реализација  на  активностите  Црвениот  крст  соработува  со  приватниот  сектор,
здруженијата на граѓани,  центарот за социјална работа,  општината и други релевантни
локални актери. Така на пример, Црвен крст се вклучил во дистрибуција на 2.500 оброци
донација од приватен ресторан до најсиромашните семејства, а воедно добил и средства во
износ од 150.000 денари од општина Гостивар како помош за организацијата поефективно
да придонесе во задоволувањето на потребите на населението во Ковид – 19 пандемијата.

4.  МАПА  НА  СОЦИЈАЛНИ  ПРОБЛЕМИ  И  ИДЕНТИФИКУВАНИ  РАНЛИВИ
ГРУПИ

Општина Гостивар се  крактеризира со повеќе изразени социјални проблеми кои
бараат развивање социјални услуги и примена на мерки и активности за нивна превенција.
Ова  особено  поради  тоа  што  во  општината  покрај  традиционалните,  има  и  „увезени“
социјални проблеми кои не се специфични само за локалното население, туку и за други
групи  кои  привремено  илии  подолготрајно  престојуваат  на  територијата  на  општина
Гостивар. Такви се дел од лицата кои се занимаваат со сексуална работа, лицата кои просат
и лицата претежно од ромска националност кои не се жители на Гостивар, но живеат на
подрачјето на општината. Проблемот со сексуалните работници и лицата кои просат не е
постојан,  осцилира  и  се  интензивира  во  одредени  периоди  од  годината  (за  време  на
летните  месеци  или  за  време  на  празници)  кога  овие  групи  доаѓаат  во  општината  во
очекување да остварат добивка од локалното население.

Имајќи ги предвид локалните специфичности, членовите на ОССЗ во рамките на
активностите  за  изработка  на  Социјалниот  план  на  општина  Гостивар  идентификуваа
неколку  клучни,  најдоминантни  и  најизразени  социјални  проблеми  во  општината  и
социјално ранливи групи.  За  утврдување на  социјалната  состојба  и  потребите на  овие
ранливи  групи,  претставниците  од  ОССЗ  беа  ангажирани  на  примена  на  соодветни
техники на истражување кои се спроведоа во текот на ноември и декември 2020 година
(Види Преглед 3).
Преглед 3.  Мапирани социјални проблеми, идентификувани ранливи групи и применети
техники за анализа на социјалните потреби на ранливите групи во општина Гостивар
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Одговорни  за
анализа  на
ранливата група

Одговорни  за
спроведување
истражување  со
ранливата група

Применети техники 

1
.

Социјален проблем и ранлива група: 
Просење – деца Роми кои просат на улица
Полиција, ЦСР, ОУ Полиција  со

поддршка на  НВО
Месечина  (или
друга НВО)

- Набљудување преку увид на терен
- Полуструктуирано  интервју  со  1

влијателно лице од ромската заедница

2
.

Социјален проблем и ранлива група:
Зависност од дроги - деца пробатори и зависници и возрасни зависници од дроги
Здравствен  дом,
Полиција,  ЦСР,
општина, СУ

Здравствен дом со
поддршка на  НВО
Хелп

- Експертско  интервју  со  директор  на
Здружение на граѓани ХЕЛП

3
.

Социјален проблем и ранлива група:
Социјална исклученост - деца и возрасни лица со попреченост
Ресурсен центар за
лица  со
попреченост,
Здравствен  дом,
ЦСР, ОУ, ЦВ

Ресурсен центар за
лица  со
попреченост

ЦСР

- Дискусија во фокус група со родители
на деца со попреченост (13 родители)

- Експертско полуструктуирано интервју
со 2 вработени од Дневниот центар за
лица  со  телесна  или  интелектуална
попреченост

4
.

Социјален проблем и ранлива група:
Насилство - жртви на семејно насилство
Полиција,  ЈО,
Здравствен  дом,
ЦСР, ЦВ

ЦСР - Студии на случај на 3 жртви на семејно
насилство

5
.

Социјален проблем и ранлива група:
Радикализација  и  насилен  екстремизам  -  деца  и  млади  во  социјален  ризик  од
радикализација и насилен екстремизам
Општина,
Полиција,
Младински
ресурсен  центар,
СУ, ЦСР, 

Општина - Полуструктуирано  интервју  со  2
претставници од верските заедници

6
.

Социјален проблем и ранлива група:
Проституција - малолетни лица жртви на сексуална експлоатација и сексуални
работници
ЦСР,  Општина,
Полиција, 

ЦСР  со  поддршка
на НВО Хелп

- Експертско  интервју  со  директор  на
Здружение на граѓани ХЕЛП

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 243 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

- Биографска метода – животна историја
на 1 сексуална работничка

7
.

Социјален проблем и ранлива група:
Коцкање - деца и возрасни лица зависници од коцкање
ЦСР,  Младински
ресурсен  центар,
СУ

ЦСР - Полуструктуирано  интервју со  3  лица
зависници од коцкање

Во  продолжение  се  сумирани  основните  заклучоци  до  кои  се  дојде  при  анализа  на
социјалните проблеми, потреби и потешкотии на секоја од ранливите групи поединечно.

4.1. Социјален проблем: Просење 
Ранлива група: деца Роми кои просат на улица

Просењето е појава во општина Гостивар која најчесто се поврзува со ромската
заедница. Според последните пописни податоци, Ромите се застапени со 3.8% во вкупното
население во општина Гостивар. Ромското население во најголем број живее во населбите
Дупка и Грудајца (Фазанерија). Се проценува дека во Дупка живеат околу 40, а во Грудајца
околу 60 домаќинства. Голем дел од жителите на овие населби не се жители на Гостивар
туку се доселени од други делови на државата (Прилеп, Кавадарци, Неготино, Струмица)
и немаат лични документи, поради што не можат да остварат пристап до правата како
останатите жители на општината.  Ова го прави проблемот не само општински,  туку и
регионален.
Нема  прецизен  податок  за  бројот  на  ромски  деца  кои  просат  на  улица.  Според  ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа, повеќе од 90% од лицата кои просат се Роми,
но тешко е да се евидентираат заради тоа што во групи организирано доаѓаат за целите на
просење  и  од  другите  градови.  Во  евиденцијата  на  ЈУМЦСР  во  2018  година  биле
регистрирани 21 дете кое проси, во 2019 – 25, а во 2020 година исто така 25 деца Роми кои
просат на улица, иако нивниот број е значително поголем. Исто така, 80% од децата без
родителска грижа се Роми. Годишно се работи за околу 10 деца во потреба од згрижување.
ЈУМЦСР има потешкотии да ги згрижи овие деца напуштени од родителите поради тоа
што  во  општина  Гостивар  не  постои  соодветна  установа  за  згрижување,  па  децата  се
сместуваат во домовите во Скопје каде постои недостаток на слободни места. Воедно, не
постојат ни други услуги во заедницата за помош и поддршка на децата кои просат, освен
услугите  на  народната  кујна  отворена  од  страна  на  Здружението  на  граѓани  ДАВА  и
повремена хуманитарна помош од страна на Црвениот крст.
Најкарактеристични проблеми кај ромската заедница се нискиот социо-економски статус и
субстандарден  квалитет  на  живот,  сиромаштијата,  невработеноста,  лошите  услови  за
домување и просењето од кое најпогодени се децата.  Во наведените населби се живее
најчесто  во  импровизирани  живеалишта,  односно  само  мал  дел  од  куќите  се  цврста
градба.  Во  близина  има  депонија,  а  нема  пристап  до  водовод  и  канализација.  Целата
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ромска заедница е сегрегирана географски, исклучена од нормалните општествени текови
и настани и маргинализирана.

Поголем број од децата кои живеат во оваа населба не се запишани во матична
книга на родени и не се вклучени во образовниот систем, поради што им е ограничен
пристапот до основните права и ресурси во скоро сите области: образование, здравство,
детска и социјална заштита, култура, спорт и др.
Голем  дел  од  децата  просат  на  подрачјето  на  Општина  Гостивар  и  се  приморани  да
собираат  старо  железо  низ  градот.  Имаат  неповолна  положба  во  заедницата  поради
условите во кои живеат и често се изложени на дискриминација и стигматизација. Нивните
контакти се ограничени на деца од непосредното окружување, без инклузија во заедницата
со останатите деца, лоши услови за социјализација и сиромашна социјална мрежа. 
Поради наведеното децата Роми се соочуваат со недостаток на основни и елементарни
услови за живот и незадоволени потреби во смисла на храна, облека, обувки, одржување
на основна хигиена, услови за одмор, рекреација и слично. Поради долгите престои на
улица континуирано се изложени на ризици по животот и здравјето. Ромските деца кои
просат  се  лишени  не  само  од  задоволување  на  основните  биолошки  потреби  за
егзистенција,  туку  и  од  психолошките  потреби  за  безбедност  и  сигурност,  внимание,
интимност, љубов, разбирање и слично. Исто така, поради животот на улица изложени се и
на опасности за нивна злоупотреба, експлоатација и насилство.
Поради тоа што често потекнуваат од дисфункционални семејства, децата кои просат се
изложени и на различни форми на психичко и физичко насилство. Според сознанијата
добиени од полицијата, овие деца често се инкриминирани со извршување на кривични
дела од типот на кражби, односно запаѓаат во различни девијантни однесувања.

4.2. Социјален проблем: Зависност од дроги 
Ранлива група: деца и млади пробатори и зависници и возрасни зависници од дроги

Зависноста од дроги е сериозен социјален проблем кој е во пораст во општина Гостивар.
Особено загрижува се почестата злоупотреба на дрогите кај  децата и младите.  Според
евиденцијата  на  ЈУ  Меѓуопштински  центар  за  социјална  работа  од  Гостивар  за  2020
година,  25  зависници  од  дроги  оствариле  некаква  помош  или  добиле  услуга  од  оваа
институција.  Според  евиденцијата  на  Здружението  на  граѓани  ХЕЛП  кое  реализира
програма за работа со корисници на дроги за намалување на штети, во периодот од 2005
година кога почнува програмата до денес опслужени се вкупно 630 корисници на дроги.
Од нив 78% се мажи, а 22% жени. Најголем дел од нив се на возраст од 18-55 години.
Анализирано по етничка припадност: 40% се Албанци, 30% Македонци, 25% Роми и 5%
останати. Според директорот на ХЕЛП темната бројка е многу поголема и тешко е да се
предвиди точниот број  на зависници од дроги. Иако Здружението на граѓани ХЕЛП не
работи со малолетни лица, теренските сознанија кои ги имаат укажуваат дека проблемот
на зависност од дроги е во голем подем и кај децата.

Иако зависноста од дроги е широко распространета појава во општината, освен услугите
преку ЈУМЦСР кои најчесто се даваат во вид на парична помош и услугите на ХЕЛП, нема
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дополнителни социјални услуги за лекување, третман и рехабилитација на оваа категорија
од населението. Зависниците од Гостивар ги користат услугите на метадонскиот центар од
соседната општина Тетово.

Според  сознанијата  на  ЈУ МЦСР Гостивар  при  анализа  на  овој  социјален  проблем во
општината, утврдено е дека корисниците на дроги најчесто се лица или со највисок или со
најнизок социјален статус, во споредба со средната класа. Младите зависници од дроги
често  потекнуваат  од  семејства  со еден  родител,  социјално  загрозени  семејства,
дисфункционални семејства или се целосно оставени без родителска грижа.
Она што го прави проблемот зависност од дроги посебно загрижувачки е неговото ширење
кај популацијата на деца и млади кај кои е карактеристична политоксикоманијата, односно
земање различни комбинации дроги, често комбинации со алкохол, лекови за смирување и
слично, експериментирање со различни супстанци и начини на употреба и оттука, чести
смртни исходи. Исто така, зависноста од дроги е поврзана со голем број други социјални
проблеми и девијации. Најчесто се поврзува со криминалот. Имено, при апстиненцијални
кризи обично се  почнува со крадење вредности од дома за  да се дојде до средства за
набавка на дрога, а потоа криминалните активности се прошируваат на кражби, обивање
аптеки и други фармацевтски установи, фалсификување рецепти и сл. Покрај кривичните
дела, некои зависници се  одаваат на  скитање и просење, а некои зависници влегуваат во
проституција заради стекнување пари за купување на потребната дрога.

Зависниците  од  дроги  имаат  голем  број  незадоволени  животни  потреби.
Најизразена е опасноста по здравјето и животот, висока смртност, изложеност на Хив -
Сида, хепатит и други болести кои се пренесуваат преку инјектирање на дрогата, намален
имуниет, па се до целосно физичко пропаѓање.  Потребите за одмор,  спиење,  правилна
исхрана, рекреација и спортување се целосно занемарени.

Кај  децата  и  младите  зависноста  од  дроги  се  одразува  врз  намалување  на
можностите  или  целосно  исклучување  од  образованието  и  пазарот  на  трудот.  Кај
возрасните  зависноста  повлекува намалена  продуктивност,  негативно  се  одразува  врз
квалитетот и организацијата на работата, се намалува безбедноста на работното место и
води кон несреќни случаи. Бидејќи зависникот најчесто не е во состојба да ги исполнува
ефикасно работните задачи,  често го губи работното место. Како резултат на намалената
продуктивност и усмерување на интересите на зависникот кон дрогата, тој не е во состојба
ефикасно да работи и да ја задржи работата од која ја обезбедува егзистенцијата.  Како
последица, често се соочува со проблемите на невработеност и осиромашување, не само
индивидуално, туку и на целото семејство. 
Сето  ова  се  одразува  и  врз  семејниот  живот  кој  целосно  се  нарушува,  се  зголемуваат
конфликтите и насилството. Зависникот се  отуѓува  од семејството кое  е  етикетирано и
стигматизирано од средината.  Целосно се  стеснува социјалната мрежа на поддршка од
роднини,  пријатели,  соседи и  сл.  Тоа повлекува социјална исклученост и  изолација  на
семејството  од  некогашните  блиски  и  пријатели.  Зависникот  исто  така  ги  ограничува
своите социјални контакти на  оние со  кои ја  користи или  од кои  ја  набавува  дрогата,
запаѓајќи при тоа во длабока социјална изолација и неможност да се образува, работи и
создава. Соочени се со негативни реакции од средината,  како исмејување,  отфрлување,
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избегнување на социјални контакти. Не е прифатен и нема почит од средината, го губи
чувството  на  задоволство  и  исполнетост,  интимност  и  блискост,  смисла  на  животот,
самостојност и контрола на сопствениот живот, корисност и продуктивност. Доминираат
чувствата на апатија, безволност и емоционална празнина. Целиот живот е подреден на
употребата на дрога.

4.3. Социјален проблем: Социјална исклученост
Ранлива група: деца и возрасни лица со попреченост

Лицата  со  попреченост  се  признаена  и  препознаена  социјално  ранлива  група  поради
специфичностите  на  нивната  животна  ситуација.  И  за  оваа  ранлива  група  не  постои
прецизен  податок  за  бројот  на  лица  и  видот  на  попреченост.  Според  евиденцијата  на
ЈУМЦСР се работи со 200 лица со попреченост на подрачјето на општина Гостивар, иако
реалниот број на лица со некој вид на телесна, интелектуална или ментална попреченост е
веројатно  многу  поголем.  Она  што  е  карактеристично  за  лицата  со  попреченост  во
општина Гостивар се разликите во нивниот статус и прифатеност од страна на семејството
и заедницата, поради кои може да се зборува за 3 групи: 
1)  Лица  со  попреченост  кои  се прифатени  од  нивните  семејства  и  категоризирани.
Проблемот кај овие лица е тоа што често се соочуваат со неприфатеност од страна на
заедницата, а често и од страна на институциите. На пример, поради неприфаќањето на
децата со попреченост од страна на родителите на другите деца и наставниот кадар, децата
со попреченост имаат проблем со пристапот до можностите за образование, па оттука се
соочуваат со дискриминација и маргинализација.
2) Лица со попреченост кои се криени од нивните семејства. Проблемот кај овие лица е тоа
што бидејќи нивните семејства поради срам и избегнување на реакции од средината ги
кријат овие лица и не ги категоризираат, истите имаат проблем да остварат пристап до сите
права наменети за лица со попреченост кои постојат во системот на заштита. 
3)  Лица  со  попреченост  злоупотребувани од  страна  на  нивните  семејства  и  блиски
роднини. Во овој случај се работи за лица со попреченост кои членовите на семејството ги
злоупотребуваат и  експлоатираат за  да  остварат  преку нив  материјална добивка на  тој
начин што ги принудуваат да просат.
На подрачјето на општина Гостивар има само 9 лични асистенти за лица со попреченост и
само 1 Дневен центар за лица со телесна или интелектуална попреченост за вкупно 14
корисници (деца и возрасни заедно), со ограничен капацитет и инфраструктура потребна
за логопедски и дефектолошки вежби и физикална терапија, додека за лицата со ментална
попреченост не постои никаква социјална услуга. Оттука произлегува дека оваа група од
населението  се  соочува  со  сериозно  ограничен  пристап  до  општествените  ресурси,  до
достапни и квалитетни социјални услуги. 
Поради потешкотиите кои ги носи попреченоста и големите трошоци за задоволување на
потребите,  лицата  со  попреченост  најчесто  имаат  низок  социо-економски  статус,
ограничен пристап до можности за образование и вработување и низок животен стандард.
Според податоците на Центарот за вработување во текот на 2020 година вработени се 6
лица со попреченост преку Проектот за самовработување. Иако во периодот од 2012/2013
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до денес вработени се околу 200 лица со попреченост преку Посебниот фонд и други
мерки, мора да се истакне дека сеуште не е решен проблемот со злоупотреба од страна на
работодавачите. 
Лицата со попреченост најчесто имаат пристап до социјална и здравствена заштита, но
ограничен е пристапот до користење на социјални услуги од различен вид со кои би се
подобрило  социјалното  функционирање  на  лицата  со  попреченост  и  членовите  на
семејствата  кои  се  грижат  за  нив.  Најчесто  се  реализираат  контакти  со  здравствените
институции  од  чиј  пристап  во  работата  често  не  се  задоволни  и  ЈУМЦС  заради
остварување  на  парична  помош.  Голема  пречка  во  остварување  на  пристап  до
институциите во системот е и нерешениот проблем со обезбедени пристапни рампи во
сите институции како и можности за непречено движење во внатрешноста на објектите и
кон  повисоките  спратови.  И  станбените  згради  во  кои  нема  лифтови  се  пречка  за
родителите кои на  раце и  по скали мораат да ги носат децата  до своите  домови и по
неколку спрата.
Кога  станува  збор  за  задоволеноста  на  потребите  на  лицата  со  попреченост,  имајќи
предвид дека најголемиот дел од финансиските ресурси се трошат за медицински потреби,
терапија и помагала за кои се плаќа голема партиципација, запоставени се потребите за
облека и обувки. Дури и посебниот режим на исхрана кој често треба да е селектиран и
богат со витамини, секое семејство не може да го обезбеди. Поради попреченоста на овие
лица им се во различен степен ограничени можностите за физичка активност, рекреација и
спортување, меѓутоа и средински не постојат можности за задоволување на овие потреби
во заедницата.
Лицата со попреченост се често изложени на реакции од средината од типот на исмејување
и етикетирање.  Можностите за социјализација се ограничени поради избегнувањето од
средината за дружење со нив, што е проблем кој особено негативно се одразува врз децата
со попреченост.  И родителите на децата со попреченост се во слична ситуација,  имаат
посиромашен  социјален  живот,  а  најчесто  едниот  родител  (обично  мајката)  не
партиципира  на  пазарот  на  трудот  заради  тоа  што  е  целосно  посветен  на  грижата  на
децата. Посебен проблем имаат самохраните родители на деца со попреченост кои мораат
истовремено и да работат и да се грижат за децата.
Во  однос  на  психолошките  потреби,  недостасуваат  чувствата  на  припадност  и
прифатеност во заедницата, смисла на животот, почит од средината, слобода, задоволство
и  исполнетост,  чувство  на  корисност  и  верба  во  нивните  потенцијали.  Некои  лица  со
попреченост кои работно се експлоатираат од страна на нивните семејства, се соочуваат и
со  психичко  и  физичко  насилство.  Кај  родителите  се  забележува  замор,  истоштеност,
чувство на немоќ и безизлезност, зајакнати со разочараноста од средината и институциите.
Преовладува  убедувањето  дека  се  отфрлени,  заборавени,  дискриминирани  и
маргинализирани во средината во која живеат. 

4.4. Социјален проблем: Насилство 
Ранлива група: жртви на семејно насилство
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Жртвите на семејно насилство се голема ранлива група во општина Гостивар. Најчесто се
јавува  како  психичко,  физичко,  сексуално  и  економско  насилство од  кое  се  погодени
најмногу жените, но и децата и старите и немоќни лица. Проблемот е алармантен особено
ако се  има предвид дека голем дел од нив не  го пријавуваат насилството од различни
причини: недоверба во институциите, несигурност, чуството на слабост, непознавање на
нивните права,  страв,  срам,  избегнување на осуда од средината и сл. Поради тоа нема
прецизен податок за распространетоста на појавата. Според евиденцијата на ЈУМЦСР, мал
е бројот на лицата со кои постапувал ЦСР по пријава за семејно насилство и тоа: 2018 со
13 пријавувања, 2019 со 12 пријавувања и 2020 со 19 пријавувања на семејно насилство.
Најголем проблем во постапувањето по пријавувањето на семејно насилство е отсуството
на услуга за привремен престој во општина Гостивар каде би се згрижувале жртвите на
семејно насилство.

Појавата  на  овој  проблем  во  општина  Гостивар  е  поврзана  со  влијанието  на  повеќе
фактори фактори и тоа: патријархалните и конзервативни семејни односи во кои жената е
подредена  на  мажот,  економската  зависност  на  жената  од  семејството,  психичката
растроеност кај одредени членови од семејството, зависност од алкохол, опојни дроги и
коцкање, дисфункционални семејства, сиромашни и мултипроблемски семејствата и сл.

Во  основа  жените  жртви  на  семејно  насилство  остваруваат  пристап  до  социјална  и
здравствена заштита. Упатени се на контакти со ЦСР и полицијата, меѓутоа немаат голема
доверба  во  нив.  Посебен  проблем се  јавува  кај  жените  жртви  на  насилство кои  не  се
социјално  осигурани,  немаат  соодветна  лична  документација,  па  поради  тоа  имаат
ограничени можности да ги користат ресурсите за помош и поддршка.

Поради помалото учеството на жената на пазарот на трудот, нејзината економска
зависност од мажот и традиционалните вредности поврзани со осуда за напуштањето на
домот дури и кога причина е семејното насилство, жените жртви на семејно насилство
имаат  незадоволени  потреби  од  аспект  на  домувањето.  Кога  не  се  прифатени  од
семејството на потекло, обично изнајмуваат стан под кирија. Со тоа имаат потешкотии во
обезбедување на средства за основна егзистенција и обично се соочуваат со значително
опаѓање на квалитетот на живот по прекинот на насилната брачна врска или обидот да го
напуштат домот во кој трпеле насилство. Во услови на континуирана изложеност на стрес
и  страв  од  повторување  на  насилството  поради  што  ретко  ги  напуштаат  домовите,
нарушени им се потребите за одмор и мирен сон, а други активности за одржување на
физичкото  здравје  како  прошетки,  рекреација  или  спортување,  скоро  воопшто  не  се
практикуваат.

Жртвите на семејно насилство често запаѓаат во социјална изолација, осиромашување на
социјалниот  живот,  отуѓување  од  средината,  затворање  во  најтесниот  семеен  круг
(најчесто жената и нејзините деца). Воедно, негативните реакции од средината во општина
Гостивар се меѓу клучните фактори кои придонесуваат кон прикривање и задржување на
семејното насилство. Поради осудата и отфрлувањето, жените жртви на семејно насилство
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најчесто се препуштени сами на себе во справувањето со овој проблем, без поддршката од
потесното и поширокото семејство, па дури и од соседите и пријателите. 
Тие се најранливи од аспект на неможноста да ги задоволат психолошките потреби за:
безбедност, сигурност, нежност, блискост, љубов. Не се чувствуваат слободни и живеат во
постојан  страв,  закани,  уцени,  следења,  прогони  и  чувство  на  немоќ  да  воспостават
контрола  врз  сопствениот  живот.  Се  чувствуваат  отфрлени  од  средината,  разочарани,
уверени дека со нив правично не се постапува, безнадежни, напнати, депресивни и склони
кон психолошки пореметувања поради долгите периоди на изложеност на насилство кое го
толерирале.

4.5. Социјален проблем: Радикализација и насилен екстремизам 
Ранлива  група:  деца  и  млади  во  социјален  ризик  од  радикализација  и  насилен
екстремизам
Во  последните  години  како  нoва  и  застрашувачка  појава  во  општина  Гостивар  се
интензивира  радикализацијата  и  насилниот  екстремизам  кој  се  манифестира  преку
регрутирање во екстремистички  и  радикали  групи чии  припадници  усвојуваат  крајно
екстремистички  убедувања  и  аспирации,  а  стекнуваат  и  спремност  за  прифаќање,
поддршка,  помагање  или  користење  на  насилство  заради  постигнување  на  политички,
идеолошки, религиозни или други цели. Покрај доминантниот религиозен, се забележува
и  пораст  на  политичкиот  и  спортскиот  екстремизам,  особено  меѓу  децата  и  младите.
Според резултатите од анализите кои беа направени за овој  социјален проблем, првите
знаци на радикализација и насилен екстремизам се појавуваат во почеток на 90-те години и
се  тесно  поврзани  со  ненајдената  појава  на  невладини  организации  финансирани  од
државите на Персискиот Залив и враќањето на нови имами од Блискиот исток.

Признавајќи дека заканата од секаков вид на тероризам е во пораст, според информациите
добиени од  страна  на  полицијата  во  општина  Гостивар се  спроведуваат планови  за
тактичко и  оперативно пронаоѓање на  групи или поединци инволвирани во насилниот
екстремизам  и  радикализам,  кои успеваат  да  привлечат  следбеници. Притоа,  според
сознанијата на полицијата, не се работи само за лица со низок социо-економски статус,
недоволно образовани или со криминални досиеја, туку и за регрутирани лица со високо
образование, вработени лица и лица со висок економски статус – бизнисмени. 

Најпогодена ранлива група подложна на негативни влијанија и поволна за вовлекување во
радикализација и насилен екстремизам се децата и младите лица кои живеат во социјален
ризик. Социјалните мрежи во денешно време се често користени канали за ширење на
говор на омраза, радикализација и повици за насилство, кои порано беа ограничени на мал
број  таргетирани  групи.  Децата  кои  интензивно  ги  користат  електронските  медиуми,
изложени  се  на  различни  пропаганди  кои  може  да  водат  кон  стекнување  одредени
радикални сфаќања и постапувања, особено оние деца кои живеат во социјален ризик. Кај
децата се развива погрешен систем на норми и вредности, градење негативни односи во
социјалната мрежа и социјална изолација и контакти само со врсници или возрасни лица
кои делат слични ставови и вредности. Сето тоа, резултира со погрешна социјализација,
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пречки во социјалниот и психичкиот развој, промени во семејните односи, неизвршување
на училишните обврски, а во одредени ситуации е пропратено и со појава на девијантно
однесување (асоцијално однесување, демонстрација на агресија и насилство, болести на
зависности, криминалитет). Во исто време, во ризик од радикализација и усвојување на
екстремистички ставови се и членовите на семејството во кое има радикализиран член,
особено браќата и сестрите, како и групата на врсници. 

Според резултатите од спроведено истражување на ИОМ во осум општини во Северна
Македонија,  меѓу кои  и  општина  Гостивар  во  2018 година,  на  подрачјето  на  општина
Гостивар локалните институции/организации воопшто не работат или работат многу ретко
на оваа проблематика од социјален аспект. Тоа укажува на постоечки јаз меѓу присутноста
на  овој  проблем  во  општината  и  институционалниот  одговор  за  справување  со  него,
непрепознавање  на  надлежноста  за  постапување,  отсуство  на  активности  како  за
превенција, така и за ублажување на последиците. Ова особено се однесува на социјалните
и  образовните  установи  кои  со  оглед  на  карактерот  на  нивната  работа  и  видот  на
корисници на услуги, може да имаат клучна улога за ефикасна превенција имајќи предвид
дека се клучни институции за социјализација, воспитување, јакнење на резилиентноста и
превенција на појавата децата да бидат вовлечени во радикални идеологии и организации.
Уште повеќе, наставниците се меѓу првите лица кои можат да ги забележат раните знаци
на радикализација кај децата и навремено да интервенираат. На ова ниво на појавност на
проблемот во општина Гостивар, посебно кога се работи за младата популација, голема
слабост претставува недостатокот на услуги од страна на центри за ментално здравје кои
се  важни  за  надминување  на  психијатриски  потешкотии  кај  деца  и  млади.  Имено,
стручните лица од институциите за ментално здравје можат да дадат придонес од повеќе
аспекти:  рана  детекција  на  знаци  на  радикализација  како  и  на  ризични  состојби  на
личноста кои можат да резултираат со насилство, откривање на причините за усвојување
радикални  ставови  и  предлагање  индивидуализирани  решенија  за  напуштање  на
ектремистичките и радикални вредности.

Покрај децата и младите во социјален ризик, при решавање на овој проблем треба да се
посвети посебно внимание и на лицата повратници – учесници во странски војски. Дел од
нив развиваат одбојност кон екстремизмот како последица на негативните искуства и им
треба стручна помош и поддршка за надминување на трауми, психолошки/психијатриски
третман за  раскинување на  сите  врски  со  екстремизмот  и  нормализирање на  животот.
Сепак,  дел  од  повратниците  сеуште  се  опасни  и  претставуваат  непосредна  закана  за
средината затоа што учествувале во насилни конфликти, стекнале воени вештини и сеуште
се  дел  од  меѓународни  терористички  мрежи  и  екстремистички  движења  од  кои  не
покажуваат спремност да се откажат. Овие лица се директна опасност во однос на ширење
на  појавата  меѓу  деца  и  млади  кои  поради  социјалната  ранливост  се  подложни  на
регрутирање,  како и  меѓу членовите на  потесното и поширокото семејство.  Исто така,
соодветно треба да се идентификуваат случаите на жени и деца повратници, кои иако не
учествувале директно во воени дејствија, можеби се радикализирани на различен степен.
Дополнително, проблемот не може да се решава доколку пост-пенално не ги опфати и
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лицата  кои  се  осудени  на  издржување  казна  затвор,  по  напуштањето  на  казнено-
поправната установа и евентуално помината програма за дерадикализација, заради нивна
рехабилитација и реинтеграција во заедницата. Имено, нема примена на мерки за помош и
поддршка  во  областа  на  вработување,  домување,  социјална  заштита,  образование  и
здравствена заштита заради враќање на лицето во нормалниот животен тек. За овие лица
најчесто се обезбедува само еднократна парична помош од Центарот за социјална работа.
Според податоците од ЈУМЦСР Гостивар, во 2020 година 3 лица повратници од странски
жаришта користеле некаков вид услуги или помош од оваа институција.

4.6. Социјален проблем: Проституција 
Ранлива  група:  малолетни  лица  жртви  на  сексуална  експлоатација  и  сексуални
работници
Проституцијата  не  е  нов  социјален  проблем  во  општина  Гостивар,  но  е  во  подем
последните  години.  Низ  годините  се  менуваат  карактеристиките,  обемот  и  ранливите
групи кои се соочуваат со овој проблем. Во евиденцијата на ЈУМЦСР нема податоци за
остварена стручна работа со лица во проституција, што укажува на тоа дека недоволно се
работи со оваа категорија од населението од аспект на давање социјални услуги за помош
и поддршка. 
Според податоците на Здружението на граѓани ХЕЛП од Гостивар кое реализира програма
за работа со сексуални работници од 2008 година до денес, во тој период регистрирани се
вкупно 270 сексуални работнички од кои  45% се  Македонки, 25% Ромки, 15% Албанки,
10% странски државјанки и 5% останати.  Најголем дел од нив се на возраст од 18-35
години и жени (само 3% не се изјасниле за половата припадност). Овој податок укажува
дека проституцијата е најзастапена кај македонската и ромската етничка група. Иако се
регистрирани и се работи само со жени сексуални работнички кои се полнолетни и се
бават со хетеросексуална проституција,  сознанијата од терен на лицата  кои работат на
програмата говорат за подем и на малолетничката и хомосексуалната проституција. Исто
така, во подем е и машката проституција, особено кај млади момчиња кои работат како
придружници,  а често потекнуваат од доброситуирани семејства.  Се работи за скриена
ранлива  група  која  и  самата  не  сака  да  биде  откриена,  односно  се  работи  во  тајност.
Целокупната  темна  бројка  на  лица  инволвирани  во  сексуална  работа  е  поголема  од
званично  регистрираната  и  тешко  е  прецизно  да  се  утврди  поради  сензитивноста  на
проблемот. Според одредени експертски проценки околу 3.000 до 4.000 луѓе се вклучени
во  сексуална  работа  во  земјата,  вклучувајќи  ги  и  оние  кои  се  присилени  да  вршат
сексуални услуги, односно оние што може да се идентификуваат како жртви на трговија со
луѓе.
Најчесто се јавува во вид на организирана барска проституција (иако жените кои работат
по  баровите  и  ноќните  клубови  се  декларираат  како  келнерки  или  танчерки),  но  се
забележува присуство и на неорганизирана улична проституција. Карактеристично е тоа
што  со  проституција  не  се  занимаваат  само  жители  на  Гостивар,  туку  постои  и  т.н.
сезонска проституција  со  која се  занимаваат и  лица од други општини кои доаѓаат  во
Гостивар  за  целите  на  проституција  најчесто  во  летните  месеци  кога  емигрантите
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помасовно се враќаат во родниот крај. Според податоците со кои располага ХЕЛП, 50% од
сексуалните работнички се од Гостивар, 20% од Битола, 15% од другите градови (Кичево,
Прилеп и др.), а 15% се странски државјани (Бугарија, Украина, Русија). 
Сексуалните работници се ранлива група со низок социо-економски статус кој е основна
причина за бавење со проституција. Најголем дел од нив потекнуваат од дисфункционални
семејства со кои многу често ги имаат прекинато сите контакти.  Жртви на оваа ранлива
група  најчесто  се  самохрани  мајки  (разведени  или  со деца  од  вонбрачна  заедница),
невработени  жени  и  жени  отфрлени  од  страна  на  нивните  семејства  кои  поради
егзистенција се приморани да се занимаваат со проституција. Најголем дел од нив се или
без образование или само со основно образование, додека само незначителен дел се со
средно образование. 
Сексуалните работници се соочуваат и со проблемот на невработеност, а најголем дел од
нив не се регистрирани како невработени во Центарот за вработување. Немаат социјално
осигурување поради што имаат ограничен пристап до правата од социјална, пензиска и
здравствена заштита. Ова е особено проблем за странските државјанки. Од институциите,
остваруваат најчести контакти со полицијата и здравствените установи. Често ги користат
услугите од приватни здравствени установи или квазистручњаци (на пример во случај на
прекин на несакана бременост).  Имаат ограничен пристап и  до рутински гинеколошки
прегледи  бидејќи  не  се  прифатени,  а  кога  гинеколог  се  согласува  да  ги  прегледа,  им
наплаќа премногу,  особено кога станува збор за абортуси кои често се вршат доцна во
ноќта. Постои несигурност на работното место и приходи, како и несигурен и неизвесен
социјален статус во иднина. Дополнителни проблеми во кои навлегуваат се алкохолизмот
поради долгите престои по ноќните клубови, како и наркоманијата.
Загрозени им се основните егзистенцијални потреби, лишени се од редовен сон и одмор,
можности  за  редовна  хигиена  и  грижа  за  здравјето,  имаат  неквалитетна  и  нередовна
исхрана која не се подготвува во домашни услови. Особен проблем е домувањето бидејќи
често живеат во субстандардни услови во приградските населби, во изнајмени гарсоњери
или еднособни станови во кои живеат повеќе девојки заедно заради поделба на трошоците
за кирија. Постојано се изложени на ризици по животот и здравјето (сексуално преносливи
болести, Хив/Сида, насилство и експлоатација,  несакана бременост и др.). Сексуалните
работници  се  маргинализирани,  исмејувани,  морално  осудувани  и  етикетирани  во
заедницата.  Социјалните  контакти  им  се  ограничени  на  контакти  со  други  сексуални
работници,  зависници од дроги,  алкохоличари,  газди и корисници на услугите.  Оттука,
социјалната  мрежа  на  поддршка  е  многу  мала,  целосно  социјално  се  изолирани  без
можности за поширока инклузија во зедницата. 
Од  психолошки  аспект,  на  сексуалните  работници  им  е  загрозена  безбедноста  и
сигурноста, не се чувствуваат прифатени и разбрани, најчесто не се во можност сами да
одлучуваат за себе и немаат контрола над сопствениот живот. Потребата од интимност,
блискост, љубов, значајна и долготрајна врска со партнер, е споредна и подредена. Често
се  изложени  на  директно  психичко  и  физичко  насилство,  особено  оние  сексуални
работнички кои се девојки на газдите на локалите во кои работат. Поради ова, доминира
чувството на незадоволство од животот, немоќ, но и изразено отсуство на желба и воља за
промена на животната ситуација.
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4.7. Социјален проблем: Зависност од коцкање
Ранлива група: деца и возрасни лица зависници од коцкање

Проблемот зависност од коцкање е нов и актуелен проблем во општина Гостивар.
Поврзан е со достапноста на можностите преку коцкарски и игри на среќа да се создаде
адреналинска  зависност  од  коцкање  како  сериозен  проблем  со  многу  индивидуални,
семејни и општествени последици. Во прилог на ова говори податокот дека во општина
Гостивар има голем број  на филијали со франшиза систем игри на среќа и казина (40
спортски обложувалници и 10 казина). Проблемот е многу поприсутен во градот Гостивар,
во споредба со селата каде поради отпорот од локалното население помалку се достапни
објектите како казина или спортски обложувалници. За оваа ранлива група во општина
Гостивар не постојат никакви социјални услуги за лекување, третман, рехабилитација и
реинтеграција.

Нема  податоци  за  бројот  на  лица  кои  се  соочуваат  со  проблемот  зависност  од
коцкање на подрачјето на општина Гостивар. Во евиденцијата на ЈУМЦСР Гостивар со
овие лица не се спроведува стручна работа како со категорија корисници кои се зависници
од  коцкање,  туку  се  наоѓаат  во  евиденцијата  на  оваа  институција  како  носители  или
членови на семејства  кои користат одредени парични права,  па  оттука посредно имаат
сознанија за нив. Според информациите од ЈУМЦСР приближно за околу 30 коцкари на
месечно  ниво  се  проблематизира  примањето  на  социјалната  помош  поради  остварени
добивки од игри на среќа. Оттука произлегува дека реалниот број зависници од коцкање е
многу поголем. Воедно, коцкањето станува се почесто проблем со кој се соочуваат дури и
децата.
Коцкањето  е  сериозен  проблем  на  кој  не  му  се  придава  големо  значење  иако  има
далекусежни последици, особено кај децата и младите. Коцкањето е поврзано и резултира
во  многу  други  проблеми  како: криминал,  лихварство,  закани  и  уцени,  недозволена
трговија, брачна и семејна дисфункција и др.  Освен со криминалот, постои корелација и
директна поврзаност на  коцкањето со  алкохолизмот,  проституцијата  и безделништвото,
при  што  во  овие  случаи  негативното  дејство  од  коцкањето  се  зајакнува  со  овие
дополнителни проблеми.
Од аспект на социо-економскиот статус, меѓу зависниците од коцкање има припадници од
сите  социјални  слоеви.  Оваа  група  остварува  пристап  до  основните  права,  но  има
потешкотии во однос  на  реакциите  од  средината  кои се  поврзани со  морална  осуда  и
стигматизација. Коцкањето негативно се одразува и врз работата која коцкарите често ја
губат  поради  неможноста  редовно  и  ефикасно  да  ги  извршуваат  работните  обврски.
Социјалните  контакти  кај  лицата  во  потешките  фази  на  зависност  од  коцкање  се
ограничени на контакти со останатите коцкари, живеат во коцкарски свет кој претставува
затворен круг во кој сите вредности и норми на однесување се подредени на коцкањето.
Најважната одлика на коцкарскиот живот е тоа што коцкарските игри стануваат не само
суштина на  животот, туку и  начин на  егзистенција и  стекнување средства  и  статус со
бројни неповолни психолошки, економски и социјални последици.  Со текот на времето
целосно се нарушуваат брачните и семејните односи и се стеснува социјалната мрежа за
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помош и поддршка. Во однос на основните биолошки потреби, нарушени се од аспект на
нередовно  спиење,  исхрана  и  одмор.  Поради  постојана  изложеност  на  стресови,  се
нарушува и менталното здравје. Изложени се на страв по безбедноста и сигурноста, на
психичко и физичко насилство, особено кога запаѓаат во лихварски проблеми, не се во
можност да го контролираат животот, отсуствува чувство на прифатеност и задоволство од
животот,  а  не  се  задоволени  ниту  потребите  за  интимност,  приватност,  блискост  и
разбирање.

5.  ПОТРЕБНИ  СОЦИЈАЛНИ  УСЛУГИ  И  АКТИВНОСТИ  НА  СОЦИЈАЛНА
ПРЕВЕНЦИЈА

Врз основа на резултатите добиени од проценката на социјалниот статус и незадоволените
потреби  на  најранливите  групи  идентификувани  од  страна  на  членовите  на  ОССЗ  во
општина Гостивар,  во ова поглавје дадени се предлози за  подобрување на  социјалната
добросостојба на секоја ранлива група и тоа: предлози за подобрување на давањето на
постоечките  социјални  услуги  и  помош,  предлози  за  воспоставување  нови  социјални
услуги и предлози за спроведување на мерки и активности за социјална превенција.

5.1. Социјален проблем: Просење 
Ранлива група: деца Роми кои просат на улица
 Предлози за подобрување на постоечките социјални услуги и помош
- Зајакнување на стручната работа на ЈУМЦСР со деца кои просат и нивните родители

преку  рано  откривање  и  идентификација,  советувалишна  и  индивидуална  стручна
работа, како и заштита и згрижување на децата без родителска грижа преку услугата на
вонсемејна заштита – згрижување (особено општо, интервентно и специјализирано).

- Зајакнување на стручната работа на Центарот за вработување во однос на решавање на
проблемот со невработеноста кај Ромите преку нивно вклучување во активните мерки
и оперативните планови за вработување.

- Зајакнување на стручната работа на училиштата со социјално ранливи деца Роми преку
посебни програми за  обезбедување  дополнителна  помош и  поддршка  во  редовната
настава,  организирање  на  дополнителна  настава,  обезбедување  бесплатна  ужинка,
дневен престој и подобрена соработка со родителите на децата.

- Решавање на проблемот со непоседување документи кај ромските семејства и деца од
населбите Дупка и Грудајца заради остварување пристап до правата во системот.

- Решавање на проблемот со локацијата на населбите Дупка и Грудајца и проблемот со
домувањето и инфраструктурата во овие населби.

- Евидентирање  на  најзагрозените  семејства  и  деца  Роми  на  улица  во  општината  и
обезбедување  почеста  еднократна  парична  помош,  помош  во  хуманитарни  пакети
(облека, храна, училишен прибор и материјали, хигиенски средства и сл.) и помош во
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натура  преку  хуманитарни  акции  (огревно  дрво,  мебел,  покуќнина,  апарати  за
домаќинство) за најранливите ромски семејства во кои има деца кои просат на улица.

- Лоцирање на народната кујна на ДАВА во посебен објект за таа намена, проширување
на кујната и обезбедување простор за трпезарија и депо за храна. 

 Потребни нови социјални услуги
- Воспоставување дневна услуга во заедницата – отворање на дневен центар кој ќе дава

услуга на дневен престој за деца на улица и деца кои просат (на општинско ниво).
- Воспоставување услуга на дневен престој – дневен центар за ресоцијализација на деца

на улица (на општинско ниво).
- Воспоставување дневна услуга во заедницата – отворање на дневен центар кој ќе дава

услуга  на  социо-образовна  поддршка  за  деца  на  улица  и  деца  кои  просат  (социо-
образовна услуга на општинско ниво).

- Воспоставување услуга на привремен престој во заедницата – отворање на центар за
привремен  престој  на  деца  кои  скитаат  и  просат,  деца  жртви  на  злоупотреба  и
насилство, бездомни деца, деца жртви на трговија со луѓе (на општинско ниво).

- Воспоставување привремена услуга во заедницата – отворање на центар за привремен
престој на возрасни лица жртви на злоупотреба и насилство, бездомници, скитници (на
општинско ниво).

- Воспоставување  на  услуга  на  вон-семејна  заштита  –  сместување  во  установа  мал
групен дом за деца без родители и родителска грижа (на регионално ниво).

 Потребни мерки и активности за социјална превенција
- Отворање Советувалиште со специјализирани програми за советувалишна работа со

повеќедетни семејства, планирање на семејство, родителство и живот во семејство (на
општинско ниво).

5.2. Социјален проблем: Зависност од дроги 
Ранлива група: деца пробатори и зависници и возрасни зависници од дроги
 Предлози за подобрување на постоечките социјални услуги и помош
- Зајакнување  на  стручната  работа  на  ЈУМЦСР  со  зависници  од  дроги  преку  рано

откривање и идентификација, советодавно-тераписка, индивидуална и групна работа.
- Зајакнување на стручната работа на Центарот за вработување во однос на решавање на

проблемот на невработеност кај зависниците од дроги преку вклучување во активните
мерки и оперативните планови за вработување.

- Зајакнување на стручната работа на училиштата со социјално ранливи деца пробатори
или зависници од дроги преку стручна индивидуална и групна работа, советувалишна
работа, работа со родителите и соработка со ЈУМЦСР.

- Проширување  на  просториите  на  Здружението  на  граѓани  ХЕЛП  кое  реализира
програма за работа на намалување на штети со корисници од дроги и обезбедување
теренско возило.
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 Потребни нови социјални услуги
- Воспоставување  на  услуга  на  дневен  престој  -  дневен  центар  за  рехабилитација  и

реинтеграција на деца зависници од дроги (на општинско ниво).
- Воспоставување  на  услуга  на  дневен  престој  -  дневен  центар  за  рехабилитација  и

реинтеграција на возрасни лица зависници од дроги (на општинско ниво).
- Воспоставување на услуга на вон-семејна заштита – тераписка заедница за зависници

од дроги посебно за деца и возрасни лица (на регионално ниво).
- Воспоставување  на  услуга  за  привремен  престој  –  куќа  на  пола  пат  за  возрасни

лекувани зависници од дроги (на регионално ниво).
- Отворање на дневна болница (социо-здравствена услуга на општинско ниво).
- Отворање на метадонски центар (социо-здравствена услуга на општинско ниво).
- Отворање на Советувалиште со специјализирани програми за советодавно-тераписка

работа со зависници и родители на зависници од дроги (на општинско ниво).
- Воспоставување на групи на самопомош на лекувани зависници и родители на деца

зависници од дроги (на општинско ниво).
- Воспоставување  на  младински  центар  за  продуктивно  и  креативно  минување  на

слободното време (на општинско ниво).
- Воспоставување  на  услугата  придружба  заради  остварување  права  во  системот  за

лицата зависни од дроги.

 Потребни мерки и активности за социјална превенција
- Спроведување кампања за спречување на појавата зависност од дроги преку едукации

во училиштата за децата и младите, трибини, изработка и дистрибуција на брошури и
постери, снимање спот за емитување преку интернет, социјалните мрежи и медиумите
и сл.

- Подобрување на соработката меѓу училиштата, полицијата, здруженијата на граѓани и
ЈУМЦСР во однос на рано откривање и навремено упатување на советување и третман
на деца пробатори и зависници од дроги.

5.3. Социјален проблем: Социјална исклученост
Ранлива група: деца и возрасни лица со попреченост
 Предлози за подобрување на постоечките социјални услуги и помош
- Зајакнување на стручната работа на ЈУМЦСР со деца и возрасни лица со попреченост

преку  рано  откривање  и  идентификација,  поттикнување,  помош  и  упатување  на
категоризација, остварување пристап до права, советувалишна, индивидуална и групна
работа,  решавање  на  проблемот  со  злоупотреба  на  лицата  со  попреченост  со  цел
материјално  профитирање  на  поединци  и  семејства  (просење,  сексуални  услуги,
крадење и т.н).

- Зајакнување на стручната работа на Центарот за вработување во однос на вработување
на  лица  со  попреченост  и  решавање  на  проблемот  на  злоупотреба  на  лицата  со
попреченост од страна на работодавачите во заштитните друштва.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 257 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

- Проширување на капацитетот на постоечкиот Дневен центар за лица со телесна или
интелектуална попреченост, зајакнување со стручни работници, одвојување на децата
од возрасните корисници и инкорпорирање на услугите на дефектолошки и логопедски
вежби, како и физикална терапија. 

- Подобрување на транспортните услуги за корисниците од постоечкиот Дневен центар
за лица со телесна или интелектуална попреченост преку обезбедување на превоз со
комбе прилагодено и адаптирано за оваа категорија корисници.

- Зголемување на бројот на лични асистенти за деца и возрасни лица со попреченост
(телесна, интелектуална и ментална).

- Опремување  на  сите  училишта  со  адаптирани  нагледни  средства  и  помагала  и
подготвување на целокупниот кадар преку обуки за успешна инклузија на децата со
попреченост.

- Евидентирање на сите деца и возрасни со попреченост во општината.
- Обезбедување  почеста  еднократна  парична  помош,  помош  во  хуманитарни  пакети

(облека, храна, помагала, пелени, хигиенски средства и сл.) за најранливите семејства
во кои живее лице со попреченост.

 Потребни нови социјални услуги
- Воспоставување услуга на дневен престој – дневен центар за деца со попреченост (на

општинско ниво).
- Воспоставување  услуга  на  дневен  престој  –  дневен  центар  за  возрасни  лица  со

попреченост (на општинско ниво).
- Воспоставување  услуга  на  дневен  престој  –  дневен  центар  за  деца  со  аутизам  (на

општинско ниво).
- Воспоставување  услуга  на  дневен  престој  –  дневен  центар  за  рехабилитација  и

реинтеграција на возрасни лица со попреченост (на општинско ниво).
- Воспоставување услуга  во  заедницата  за  привремен престој  –  центар за  одмена на

семејна грижа (на општинско или регионално ниво).
- Воспоставување  на  услуга  на  образовна  асистенција  за  деца  со  попреченост  (на

општинско ниво).
- Воспоставување на услуга на привремен престој – кризен центар за лица со ментална

попреченост (на регионално ниво).
- Воспоставување на услуга во домот – центар за помош и нега во домот за лица со

попреченост (на општинско ниво).
- Воспоставување на услуга на вон-семејна заштита – живеење со поддршка за возрасни

лица со попреченост (на регионално ниво).
- Воспоставување на услуга – клуб на родители на деца и возрасни со попреченост (на

општинско ниво).
- Воспоставување  на  услугата  за  вонсемејна  заштита  –  општо,  специјализирано  и

повремено згрижување (на општинско и регионално ниво).
- Воспоставување на услугата за  привремена заштита – куќа на  пола пат за  лица со

попреченост (на регионално ниво).
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- Воспоставување  на  групи  на  самопомош  на  родители  на  деца  и  возрасни  со
попреченост (на општинско ниво)

- Воспоставување на  услугата  придружба  заради  остварување пристап  до  правата  во
системот за возрасни лица со попреченост.

 Потребни мерки и активности за социјална превенција
- Организирање на работилници за родителите на лицата со попреченост за подигање на

свеста за раното откривање, прифаќање и соочување со проблемот на нивното дете
како и за нивните права и обврски.

- Спроведување  кампања  за  спречување  на  појавата  социјална  исклученост  и
дискриминација на лицата со попреченост преку едукации во училиштата за децата и
младите, трибини, изработка и дистрибуција на брошури и постери, снимање спот за
емитување преку интернет, социјалните мрежи и медиумите и сл.

- Подготовка  на  акциски  план  од  страна  на  општината  за  решавање  на  прашањето
поврзано со пристапноста на лицата со попреченост до ресурсите во заедницата.

5.4. Социјален проблем: Насилство 
Ранлива група: жртви на семејно насилство
 Предлози за подобрување на постоечките социјални услуги и помош
- Зајакнување на стручната работа на ЈУМЦСР со жртвите на семејно насилство преку

помош  во  нивна  непосредна  заштита,  згрижување,  остварување  пристап  до  права,
советувалишна,  советодавно-тераписка,  индивидуална  и  групна  работа,  помош  во
обезбедување домување по напуштање на домот на насилникот и почеста еднократна
парична помош.

- Зајакнување на стручната работа на Центарот за вработување во однос на вработување
на жртвите на семејно насилство.

 Потребни нови социјални услуги
- Воспоставување на  услуга  за  привремен престој  –  центар за  привремен престој  на

жртви на семејно насилство (на регионално ниво).
- Воспоставување  на  СОС  линија  за  помош  на  жртви  на  семејно  насилство  (на

општинско ниво).
- Воспоставување  на  Советувалиште  со  специјализирани  програми  за  советодавно-

тераписка работа со жртви на семејно насилство (на општинско ниво).
- Воспоставување  на  Советувалиште  со  специјализирани  програми  за  советодавно-

тераписка работа со сторители на семејно насилство (на општинско ниво).
- Развивање на услугата  интервентно згрижување на жртви на семејно насилство (на

општинско и регионално ниво).
- Воспоставување на групи на самопомош на жртви на семејно насилство (на општинско

ниво).
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 Потребни мерки и активности за социјална превенција
- Спроведување кампања за спречување на појавата семејно насилство преку едукации

во училиштата за децата и младите, трибини, изработка и дистрибуција на брошури и
постери, снимање спот за емитување преку интернет, социјалните мрежи и медиумите
и сл.

- Спроведување  кампања  за  подигање  на  свеста  за  појавата  семејно  насилство,
препознавање  на  појавата  и  охрабрување  на  жртвите  да  го  пријавуваат  семејното
насилство преку изработка и дистрибуција на брошури, постери, информации за СОС
линија за помош, емитување спот преку интернет, социјални мрежи, медиуми и сл.

- Воспоставување Советувалиште за предбрачно советување, планирање на семејство,
живот во семејство, брачни и семејни односи и сл.

5.5. Социјален проблем: Радикализација и насилен екстремизам 
Ранлива  група:  деца  и  млади  во  социјален  ризик  од  радикализација  и  насилен
екстремизам
 Предлози за подобрување на постоечките социјални услуги и помош
- Зајакнување на стручната работа на ЈУМЦСР со деца и млади во социјален ризик од

радикализација и насилен експремизам преку рано откривање, советодавно-тераписка,
индивидуална  и  групна  работа,  како  и  пост-пенална  стручна  работа,  помош  и
поддршка за реинтеграција на лица по издржување казна затвор за дела поврзани со
радикализација и насилен екстремизам.

- Зајакнување на стручната работа на Центарот за вработување во однос на вработување
на  млади лица  во  социјален  ризик  и  на  лица  по  издржување казна  затвор  за  дела
поврзани со радикализација и насилен екстремизам.

 Потребни нови социјални услуги
- Воспоставување  услуга  на  дневен  престој  –  дневен  центар  за  рехабилитација  и

реинтеграција на деца во социјален ризик (на општинско ниво).
- Воспоставување  услуга  на  дневен  престој  –  дневен  центар  за  ресоцијализација  на

возрасни лица по издржување казна затвор заради дела поврзани со радикализам и
насилен екстремизам (на општинско ниво).

- Воспоставување  услуга  на  привремен  престој  –  куќа  на  пола  пат  за  лица  по
издржување казна затвор за дела поврзани со радикализација и насилен екстремизам
(на регионално ниво).

- Воспоставување  младински  центар  за  продуктивно  и  креативно  минување  на
слободното време на децата и младите (на општинско ниво).

- Воспоставување  на  СОС  линија  за  помош  и  пријавување  на  радикални  и
екстремистички лица, групи и настани (на општинско ниво).

- Реализација на ЕГЗИТ и програми за дерадикализација (на општинско или регионално
ниво).

- Реализација на менторски програми за деца во социјален ризик (на општинско ниво).
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- Воспоставување  на  патролна  социјална  работа  и  полиција  во  заедницата  заради
запознавање, рано откривање и помош и поддршка на деца и млади во социјален ризик
(на општинско ниво).

- Воспоставување на Советувалиште со специјализирани програми за советувалишна и
советодавно-тераписка  работа  со  деца  во  социјален  ризик,  со  лица  по  издржување
казна затвор за дела поврзани со радикализација и насилен екстремизам и со родители
и семејства во кои има радикализирани членови (на општинско ниво).

- Воспоставување на Центар за ментално здравје во однос на работа со деца и млади во
социјален ризик и со психички проблеми (на општинско ниво).

 Потребни мерки и активности за социјална превенција
- Воспоставување програми за следење на радикални и екстремни содржини меѓу децата

и младите на социјалните мрежи (интернет полиција, веб-платформи, форуми).
- Реализација  на  програми  за  приближување  на  младите  и  полицијата  во  локалната

заедница.
- Спроведување  кампања  за  подигање  на  свеста  за  појавата  радикализам  и  насилен

екстремизам,  препознавање  на  појавата,  негативните  последици  и  зајакнување  на
децата и младите да се заштитат и да ги пријавуваат појавите на радикализам преку
изработка и дистрибуција на брошури, постери, информации за СОС линија за помош
и пријавување, емитување спот преку интернет, социјални мрежи, медиуми и сл, како и
преку организирање на едукативни настани и мулти-верски форуми во заедницата.

5.6. Социјален проблем: Проституција 
Ранлива  група:  малолетни  лица  жртви  на  сексуална  експлоатација  и  сексуални
работници
 Предлози за подобрување на постоечките социјални услуги и помош
- Зајакнување  на  стручната  работа  на  ЈУМЦСР  со  малолетни  лица  жртви  на

сексуална експлоатација и сексуални работници преку помош во нивна непосредна
заштита, згрижување, остварување пристап до права, советувалишна, советодавно-
тераписка,  индивидуална  и  групна  работа,  помош во  обезбедување  домување  и
почеста еднократна парична помош.

- Зајакнување  на  стручната  работа  на  Центарот  за  вработување  во  однос  на
вработување на сексуалните работници.

- Проширување на просторните капацитети на Здружението на граѓани ХЕЛП кое
реализира програма за работа со сексуални работници на намалување на штети и
обезбедување теренско возило.

 Потребни нови социјални услуги
- Воспоставување на  услуга  за  привремен престој  –  центар за  привремен престој  на

жртви на сексуална експлоатација и трговија со луѓе (на регионално ниво).
- Воспоставување на  услуга  за  привремен престој  –  центар за  привремен престој  на

сексуални работници (на регионално ниво).
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- Воспоставување  на  услуга  за  дневен  престој  –  дневен  центар  за  рехабилитација  и
реинтеграција  на  жртви  на  сексуална  експлоатација  и  сексуални  работници  (на
општинско ниво).

- Воспоставување  на  СОС линија  за  помош на  жртви  на  сексуална  експлоатација  и
трговија со луѓе (на општинско ниво).

- Воспоставување  на  Советувалиште  со  специјализирани  програми  за  советодавно-
тераписка  работа  со  жртви  на  сексуална  експлоатација  и  сексуални  работници  (на
општинско ниво).

- Воспоставување услуга на придружба на сексуални работнички заради остварување
пристап до права во системот (на општинско ниво).

- Воспоставување на групи на самопомош на сексуални работници (на општинско ниво).

 Потребни мерки и активности за социјална превенција
- Спроведување кампања за спречување на појавата сексуална експлоатација и трговија

со  луѓе  преку едукации во училиштата  за  децата  и  младите,  трибини,  изработка  и
дистрибуција  на  брошури  и  постери,  снимање  спот  за  емитување  преку  интернет,
социјалните мрежи и медиумите и сл.

- Спроведување  на  едукации  за  сексуално  образование  и  репродуктивно  здравје  кај
децата и младите.

5.7. Социјален проблем: Коцкање
Ранлива група: деца и возрасни лица зависници од коцкање

 Предлози за подобрување на постоечките социјални услуги и помош
- Зајакнување на стручната работа на ЈУМЦСР со деца и возрасни лица зависници од

коцкање преку советувалишна, советодавно-тераписка, индивидуална и групна работа.
- Зајакнување на стручната работа на Центарот за вработување во однос на вработување

на лица кои се соочиле со проблемот зависност од коцкање.

 Потребни нови социјални услуги
- Воспоставување  на  услуга  на  дневен  престој  -  дневен  центар  за  рехабилитација  и

реинтеграција на деца зависници од коцкање (на општинско ниво).
- Воспоставување  на  услуга  на  дневен  престој  -  дневен  центар  за  рехабилитација  и

реинтеграција на возрасни лица зависници од коцкање (на општинско ниво).
- Воспоставување на услуга на вон-семејна заштита – тераписка заедница за зависници

од коцкање посебно за деца и возрасни лица (на регионално ниво).
- Воспоставување  на  услуга  за  привремен  престој  –  куќа  на  пола  пат  за  возрасни

лекувани зависници од коцкање (на регионално ниво).
- Отворање на Советувалиште со специјализирани програми за советодавно-тераписка

работа  со  зависници  од  коцкање,  со  семејствата  на  зависниците  и  родителите  на
малолетни лица зависници од коцкање (на општинско ниво).
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- Воспоставување на групи на самопомош на лекувани зависници од коцкање и родители
на деца зависници од коцкање (на општинско ниво).

 Потребни мерки и активности за социјална превенција
- Спроведување  кампања  за  спречување  на  појавата  зависност  од  коцкање  преку

едукации во училиштата за децата и младите, трибини, изработка и дистрибуција на
брошури и постери, снимање спот за емитување преку интернет, социјалните мрежи и
медиумите и сл.

 
Бр.Nr.09-2375/24
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Strategjisë për Zhvillimin
Ekonomik Lokal për periudhën 2021-2025

Shpallet  Strategjia për Zhvillimin Ekonomik
Lokal për periudhën 2021-2025  nr.08-2331/1
që Këshilli i Komunës së Gostivarit e solli në
seancën e mbajtur më datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Стратегија за Локален
Економски Развој за периодот 2021-2025

година

Се  прогласува Стратегија за  Локален
Економски  Развој за  периодот  2021-2025
година бр.08-2331/1  што  Советот  на
Општина Гостивар  ja донесе на седницата
одржана на  24.12.2021.
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Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.

Strategjia për Zhvillimin Ekonomik Lokal

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 264 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 265 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 266 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 267 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 268 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 269 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 270 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 271 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 272 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 273 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 274 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 275 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 276 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 277 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 278 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 279 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 280 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 281 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 282 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 283 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 284 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 285 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 286 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 287 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 288 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 289 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 290 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 291 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 292 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 293 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 294 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 295 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 296 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 297 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 298 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 299 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 300 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 301 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 302 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 303 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 304 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 305 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 306 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 307 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 308 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 309 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 310 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 311 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 312 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 313 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 314 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 315 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 316 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 317 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 318 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 319 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 320 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 321 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 322 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 323 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 324 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 325 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 326 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 327 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 328 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 329 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 330 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 331 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 332 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 333 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 334 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 335 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 336 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 337 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 338 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

 
Бр.Nr.09-2375/25
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Vendimit për binjakëzim të

Komunës së Gostivarit me qytetin Konja me
komunën Karataj- Republika e Turqisë

Shpallet  Vendimi për binjakëzim të Komunës
së Gostivarit  me qytetin Konja me komunën
Karataj- Republika e Turqisë nr.08-2332/1 që
Këshilli  i  Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në
seancën e mbajtur më datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Одлука за

збратимување на Општина Гостивар со
Градот Коња со општина Каратај-

Република Турција

Се прогласува Одлука за збратимување на
Општина  Гостивар со  Градот  Коња  со
општина Каратај- Република Турција бр.08-
2332/1  што Советот на Општина Гостивар
ja донесе  на  седницата  одржана  на
24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr/Бр.08-2332/1
24.12.2020
Gostivar/Гостивар

       Në bazë të nenit 14 paragrafi 4  të Ligjit
për  vetëqeverisje  lokale  (“Gazeta  zyrtare  e
RM” nr.  5/02) dhe nenit  145 të  Rregullores
për punë të Këshillit komunal (“Bul. Zyrtar i
KG”-  nr  1/06), Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit  në seancën e  3-të, të  mbajtur  më
25.09.2021, solli:

Vendim
për binjakëzim të Komunës së Gostivarit me

qytetin Konja me komunën Karataj-
Republika e Turqisë

Neni 1
Komuna e Gostivarit binjakëzohet me qytetin
Konja  me  komunën  Karataj-  Republika  e
Turqisë.

Neni 2
Lloji dhe mënyra e bashkëpunimit në mes të
Komunës  së  Gostivarit  dhe  komunës  së
qytetin  Konja  me  komunën  Karataj-
Republika  e  Turqisë, do  të  përcaktohet  me
marrëveshje të posaçme. 

Neni 3
     Autorizohet  Kryetari  i  Komunës  së
Gostivarit që të nënshkruaj Marrëveshjen për
vëllazërim  të  komunës  së  Gostivarit  me
qytetin  Konja  me  komunën  Karataj-
Republika e Turqisë.

Neni 4
Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e miratimit
dhe i njëjti do të shpallet në “Buletinin zyrtar”
të komunës së Gostivarit”.

     Врз основа на член 14 став 4 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр 5/02)и член 144 на Деловникот
за  работа  на  Совет  на  општината
(“Сл.гласник  на  ОГ“  бр.1/06),  Советот
наОпштина  Гостиварна  3-та,  седница
одржана на 24.12.2021 година, донесе:

Одлука
за збратимување на Општина Гостивар со
Градот Коња општина Каратај- Република

Турција

Член 1
     Општина Гостивар се збратимува со
Градот Коња општина Каратај- Република
Турција 

Член 2
     Видот и начинот на соработката помеѓу
општинаГостивар  и  општина  со  Градот
Коња  општина  Каратај-  Република
Турција, ќе се утврди со посебна спогодба. 

Член 3
      Се  овластува  Градоначалникот  на
Општина  Гостивар  да  ја  потпише
Спогодбата  зазбратимување со  Градот
Коња  општина  Каратај-  Република
Турција.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
усвојување  а  истaтa  ќе  се  објави   во
“Службен гласник на Општина Гостивар”.

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Бр.Nr.09-2375/26
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Vendimit për binjakëzim të
Komunës së Gostivarit me qytetin Ulqin  -

Republika e Malit te Zi

Shpallet  Vendimi për binjakëzim të Komunës
së Gostivarit me qytetin Ulqin  - Republika e
Malit  te  Zi  nr.08-2333/1 që  Këshilli  i
Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në  seancën  e
mbajtur më datë  24.12.2021.

     

                                            

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Одлука за

збратимување на Општина Гостивар со
Градот Улcин Република Црна Гора

Се прогласува Одлука за збратимување на
Општина  Гостивар со  Градот  Улcин
Република  Црна  Гора бр.08-2333/1  што
Советот на Општина Гостивар ja донесе на
седницата одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr/Бр.08-2333/1
24.12.2020
Gostivar/Гостивар

       Në bazë të nenit 14 paragrafi 4  të Ligjit
për  vetëqeverisje  lokale  (“Gazeta  zyrtare  e
RM” nr.  5/02) dhe nenit  145 të  Rregullores
për punë të Këshillit komunal (“Bul. Zyrtar i
KG”-  nr  1/06), Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit  në seancën e  3-të, të  mbajtur  më
25.09.2021, solli:

Vendim
për binjakëzim të Komunës së Gostivarit me
me qytetin Ulqin  - Republika e Malit te Zi

Neni 1
Komuna  e  Gostivarit  binjakëzohet  me  me
qytetin Ulqin  - Republika e Malit te Zi.

Neni 2
Lloji dhe mënyra e bashkëpunimit në mes të
Komunës së Gostivarit dhe me qytetin Ulqin
- Republika e Malit te Zi, do të përcaktohet
me marrëveshje të posaçme. 

Neni 3
     Autorizohet  Kryetari  i  Komunës  së
Gostivarit që të nënshkruaj Marrëveshjen për
vëllazërim  të  komunës  së  Gostivarit  me
qytetin Ulqin  - Republika e Malit te Zi.

Neni 4
Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e miratimit
dhe i njëjti do të shpallet në “Buletinin zyrtar”
të komunës së Gostivarit”.

     Врз основа на член 14 став 4 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ” бр 5/02)и член 144 на Деловникот
за  работа  на  Совет  на  општината
(“Сл.гласник  на  ОГ“  бр.1/06),  Советот
наОпштина  Гостиварна  3-та,  седница
одржана на 24.12.2021 година, донесе:

Одлука
за збратимување на Општина Гостивар со

Градот Улќин Република Црна Гора

Член 1
     Општина Гостивар се збратимува со
Градот Улќин Република Црна Гора.

Член 2
     Видот и начинот на соработката помеѓу
општинаГостивар  и  општина  со  Градот
Улќин Република Црна Гора, ќе се утврди
со посебна спогодба. 

Член 3
      Се  овластува  Градоначалникот  на
Општина  Гостивар  да  ја  потпише
Спогодбата  зазбратимување со  Градот
Улќин Република Црна Гора .

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
усвојување  а  истaтa  ќе  се  објави   во
“Службен гласник на Општина Гостивар”.

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Бр.Nr.09-2375/27
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Konkluzionit për dhënie

pëlqim Vendimit të K.D të NP “Parkingu i
qytetit dhe gjelbërimi” - Gostivar, për
miratimin e Raportit financiar të N.P

„Parkingu i qytetit dhe gjelbërimi“ Gostivar
01.04.2021- 30.06.2021

Shpallet  Konkluzioni për  dhënie  pëlqim
Vendimit të K.D të NP “Parkingu i qytetit dhe
gjelbërimi”  -  Gostivar,  për  miratimin  e
Raportit  financiar  të  N.P „Parkingu  i  qytetit
dhe  gjelbërimi“  Gostivar 01.04.2021-
30,06.2021  nr.08-2334/1 që  Këshilli  i
Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në  seancën  e
mbajtur më datë  24.12.2021.

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот

Одбор на ЈП “Градски Паркин и Зеленило “
– Гостивар, за усвојување на Финанциски

Извештај на ЈП “Градски Паркин и
Зеленило “   со состојба 01.04.2021-

30.06.2021

Се  прогласува Заклучок за  давање
согласност  на  Одлуката  на  Управниот
Одбор на ЈП “Градски Паркин и Зеленило “
– Гостивар,  за  усвојување на Финанциски
Извештај  на  ЈП  “Градски  Паркин  и
Зеленило  “    со  состојба  01.04.2021-
30.06.2021бр.08-2334/1  што  Советот  на
Општина Гостивар  ja донесе на седницата
одржана на  24.12.2021.

     
Kryetari i Komunës

Градоначалник
Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр. 08-2334/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

        Në bazë të nenit 144 të Rregullores për
punë  të  Këshillit  komunal  (“Bul.  Zyrtar  i
KG”-  nr  1/06),  lidhur  me  nenin  36/1-9  të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz. zyrtare
e  RM“-  nr.5/02),  Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit në seancën  e 3 të, të mbajtur më
24.12.2021, solli:

Konkluzion
për dhënie pëlqim Konkluzion për dhënie
pëlqim Vendimit të K.D të NP “Parkingu i

qytetit dhe gjelbërimi” - Gostivar, për
miratimin e Raportit financiar të N.P

„Parkingu i qytetit dhe gjelbërimi“ Gostivar
01.04.2021- 30.06.2021

1.JEPET  Pëlqim  Vendimit  të  Këshillit
Drejtues  të  NP  “Parkingu  I  qytetit  dhe
gjelbrimi”- Gostivar për miratimin e Raportit
Finaciar  Gostivar,  me  gjendjen  e
01.04.2021- 30.06.2021.

2.Kopje  e  Konkluzionit   i  dërgohet   NP
“Parkingu I qytetit dhe gjelbrimi”- Gostivar 

3.Ky   Konkluzion    hyn   në   fuqi   ditën   e
sjelljes    dhe  i   njëjti   do  të  shpallet   në
“Buletinin    Zyrtar  të  Komunës  së
Gostivarit“

       Врз  основа  на  член  144  на
Деловникот  за  работа  на   Совет  на
општината (“Сл.гласник на ОГ“ бр.1/06), а
во  врска  со  член  36/1-9 од  Законот    за
Локална  самоуправа  (“Сл.весник  на  РМ“
бр.5/02), Советот на Општина Гостивар  на
3-та, седница   одржана  на 24.12.2021,
донесе:

Заклучок
за давање согласност  на Одлуката на

Управниот Одбор на ЈП “Градски Паркин
и Зеленило “ – Гостивар, за усвојување на

Финансиски Извештај на ЈП “Градски
Паркин и Зеленило “ – Гостивар со

состојба 01.04.2021- 30.06.2021

1.СЕ  ДАВА  Согласност  на  Одлуката  на
Управниот Одбор на ЈП “Градски Паркин
и Зеленило “ – Гостивар, за усвојување на
Финансиски  Извештај  со  состојба
01.04.2021- 30.06.2021

2.Копие од Заклучокот  се доставува до ЈП
“Градски Паркин и Зеленило “ – Гостивар

3.Овој Заклучок  влегува во сила со денот
на донесувањето и истиот ќе се објави  во
"Службениот   гласник   на  Општина
Гостивар".

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Бр.Nr.09-2375/28
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Konkluzionit për dhënie

pëlqim Vendimit të K.D të NP “Parkingu i
qytetit dhe gjelbërimi” - Gostivar, për
miratimin e Raportit financiar të N.P

„Parkingu i qytetit dhe gjelbërimi“ Gostivar
01.07.2021- 30.09.2021

Shpallet  Konkluzioni për  dhënie  pëlqim
Vendimit të K.D të NP “Parkingu i qytetit dhe
gjelbërimi”  -  Gostivar,  për  miratimin  e
Raportit  financiar  të  N.P „Parkingu  i  qytetit
dhe  gjelbërimi“  Gostivar 01.07.2021-
30.09.2021  nr.08-2335/1 që  Këshilli  i
Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në  seancën  e
mbajtur më datë  24.12.2021.

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот

Одбор на ЈП “Градски Паркин и Зеленило “
– Гостивар, за усвојување на Финанциски

Извештај на ЈП “Градски Паркин и
Зеленило “ со состојба 01.07.2021-

30.09.2021

Се  прогласува Заклучок за  давање
согласност  на  Одлуката  на  Управниот
Одбор на ЈП “Градски Паркин и Зеленило “
– Гостивар,  за  усвојување на Финанциски
Извештај  на  ЈП  “Градски  Паркин  и
Зеленило  “  со  состојба  01.07.2021-
30.09.2021бр.08-2335/1  што  Советот  на
Општина Гостивар  ja донесе на седницата
одржана на  24.12.2021.

     
Kryetari i Komunës

Градоначалник
Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр. 08-2335/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

        Në bazë të nenit 144 të Rregullores për
punë  të  Këshillit  komunal  (“Bul.  Zyrtar  i
KG”-  nr  1/06),  lidhur  me  nenin  36/1-9  të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz. zyrtare
e  RM“-  nr.5/02),  Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit në seancën  e 3 të, të mbajtur më
24.12.2021, solli:

Konkluzion
për dhënie pëlqim Konkluzion për dhënie
pëlqim Vendimit të K.D të NP “Parkingu i

qytetit dhe gjelbërimi” - Gostivar, për
miratimin e Raportit financiar të N.P

„Parkingu i qytetit dhe gjelbërimi“ Gostivar
01.07.2021- 30.09.2021

1.JEPET  Pëlqim  Vendimit  të  Këshillit
Drejtues  të  NP  “Parkingu  I  qytetit  dhe
gjelbrimi”- Gostivar për miratimin e Raportit
Finaciar  Gostivar,  me  gjendjen  e
01.07.2021- 30.09.2021.

2.Kopje  e  Konkluzionit   i  dërgohet   NP
“Parkingu I qytetit dhe gjelbrimi”- Gostivar 

3.Ky   Konkluzion    hyn   në   fuqi   ditën   e
sjelljes    dhe  i   njëjti   do  të  shpallet   në
“Buletinin    Zyrtar  të  Komunës  së
Gostivarit“

       Врз  основа  на  член  144  на
Деловникот  за  работа  на   Совет  на
општината (“Сл.гласник на ОГ“ бр.1/06), а
во  врска  со  член  36/1-9 од  Законот    за
Локална  самоуправа  (“Сл.весник  на  РМ“
бр.5/02), Советот на Општина Гостивар  на
3-та, седница   одржана  на 24.12.2021,
донесе:

Заклучок
за давање согласност  на Одлуката на

Управниот Одбор на ЈП “Градски Паркин
и Зеленило “ – Гостивар, за усвојување на

Финансиски Извештај на ЈП “Градски
Паркин и Зеленило “ – Гостивар со

состојба 01.07.2021- 30.09.2021

1.СЕ  ДАВА  Согласност  на  Одлуката  на
Управниот Одбор на ЈП “Градски Паркин
и Зеленило “ – Гостивар, за усвојување на
Финансиски  Извештај  со  состојба
01.07.2021- 30.09.2021

2.Копие од Заклучокот  се доставува до ЈП
“Градски Паркин и Зеленило “ – Гостивар

3.Овој Заклучок  влегува во сила со денот
на донесувањето и истиот ќе се објави  во
"Службениот   гласник   на  Општина
Гостивар".

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Бр.Nr.09-2375/29
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Konkluzionit për dhënie

pëlqim Vendimit të Këshillit Drejtues të NP
“Parkingu i qytetit dhe gjelbrimi”- Gostivar

për miratimin e Progamit Vjetorë për punën e
NP Parkingu i qytetit dhe gjelbërimi për

periudhën 01.01.2022-31.12.2022

Shpallet  Konkluzioni për  dhënie  pëlqim
Vendimit të Këshillit Drejtues të NP “Parkingu
i  qytetit  dhe  gjelbrimi”-  Gostivar  për
miratimin e Progamit Vjetorë për punën e NP
Parkingu i qytetit dhe gjelbërimi për periudhën
01.01.2022-31.12.2022  nr.08-2336/1 që
Këshilli  i  Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në
seancën e mbajtur më datë  24.12.2021.

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот

Одбор на ЈП “Градски Паркин и Зеленило “
– Гостивар, за усвојување на Годишна

Програма за работа на ЈП “Градски Паркин
и Зеленило “ период  01.01.2022-31.12.2022

Се  прогласува Заклучок за  давање
согласност  на  Одлуката  на  Управниот
Одбор на ЈП “Градски Паркин и Зеленило “
–  Гостивар,  за  усвојување  на  Годишна
Програма за работа на ЈП “Градски Паркин
и Зеленило “ период  01.01.2022-31.12.2022
бр.08-2336/1  што  Советот  на  Општина
Гостивар  ja донесе  на  седницата  одржана
на  24.12.2021.

     
Kryetari i Komunës

Градоначалник
Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр. 08-2336/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

        Në bazë të nenit 144 të Rregullores për
punë  të  Këshillit  komunal  (“Bul.  Zyrtar  i
KG”-  nr  1/06),  lidhur  me  nenin  36/1-9  të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz. zyrtare
e  RM“-  nr.5/02),  Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit në seancën  e 3 të, të mbajtur më
24.12.2021, solli:

Konkluzion
për dhënie pëlqim Vendimit të Këshillit
Drejtues të NP “Parkingu i qytetit dhe
gjelbrimi”- Gostivar për miratimin e

Progamit Vjetorë për punën e NP Parkingu i
qytetit dhe gjelbërimi për periudhën

01.01.2022-31.12.2022

1.JEPET  Pëlqim  Vendimit  të  Këshillit
Drejtues  të  NP  “Parkingu  i  qytetit  dhe
gjelbrimi”-  Gostivar  për  miratimin  e
Progamit Vjetorë për punën e NP Parkingu i
qytetit  dhe  gjelbërimi  për  periudhën
01.01.2022-31.12.20222.

2.Kopje  e  Konkluzionit   i  dërgohet   NP
“Parkingu I qytetit dhe gjelbrimi”- Gostivar 

3.Ky   Konkluzion    hyn   në   fuqi   ditën   e
sjelljes    dhe  i   njëjti   do  të  shpallet   në
“Buletinin    Zyrtar  të  Komunës  së
Gostivarit“

       Врз  основа  на  член  144  на
Деловникот  за  работа  на   Совет  на
општината (“Сл.гласник на ОГ“ бр.1/06), а
во  врска  со  член  36/1-9 од  Законот    за
Локална  самоуправа  (“Сл.весник  на  РМ“
бр.5/02), Советот на Општина Гостивар  на
3-та, седница   одржана  на 24.12.2021,
донесе:

Заклучок
за давање согласност на Одлуката на

Управниот Одбор на ЈП “Градски Паркин
и Зеленило “ – Гостивар, за усвојување на

Годишна Програма за работа на ЈП
“Градски Паркин и Зеленило “ период

01.01.2022-31.12.2022

1.СЕ  ДАВА  Согласност  на  Одлуката  на
Управниот Одбор на ЈП “Градски Паркин
и Зеленило “ – Гостивар, за усвојување на
Годишна  Програма за  работа  на  ЈП
“Градски  Паркин  и  Зеленило  “  период
01.01.2022-31.12.2022

2.Копие од Заклучокот  се доставува до ЈП
“Градски Паркин и Зеленило “ – Гостивар

3.Овој Заклучок  влегува во сила со денот
на донесувањето и истиот ќе се објави  во
"Службениот   гласник   на  Општина
Гостивар".

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Бр.Nr.09-2375/30
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Konkluzionit për dhënie

pëlqim Vendimit të Këshillit Drejtues të NP
“Parkingu I qytetit dhe gjelbrimi”- Gostivar

për miratimin e Planit financiar të NP
“Parkingu I qytetit dhe gjelbrimi”- Gostivar

për vitin 01.01.2022-31.12.2022

Shpallet  Konkluzioni për  dhënie  pëlqim
Vendimit të Këshillit Drejtues të NP “Parkingu
I  qytetit  dhe  gjelbrimi”-  Gostivar  për
miratimin e Planit financiar të NP “Parkingu I
qytetit  dhe  gjelbrimi”-  Gostivar  për
vitin01.01.2022-31.12.2022  nr.08-2337/1 që
Këshilli  i  Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në
seancën e mbajtur më datë  24.12.2021.

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот

Одбор на ЈП “Градски Паркин и Зеленило “
– Гостивар, за усвојување на Финансискиот
План на ЈП “Градски Паркин и Зеленило “

за период  01.01.2022-31.12.2022

Се  прогласува Заклучок за  давање
согласност  на  Одлуката  на  Управниот
Одбор на ЈП “Градски Паркин и Зеленило “
– Гостивар, за усвојување на Финансискиот
План на  ЈП “Градски Паркин и Зеленило “
за  период   01.01.2022-31.12.2022бр.08-
2337/1  што Советот на Општина Гостивар
ja донесе  на  седницата  одржана  на
24.12.2021.

     
Kryetari i Komunës

Градоначалник
Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр. 08-2337/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

        Në bazë të nenit 144 të Rregullores për
punë  të  Këshillit  komunal  (“Bul.  Zyrtar  i
KG”-  nr  1/06),  lidhur  me  nenin  36/1-9  të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz. zyrtare
e  RM“-  nr.5/02),  Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit në seancën  e 3 të, të mbajtur më
24.12.2021, solli:

Konkluzion
për dhënie pëlqim Vendimit të Këshillit
Drejtues të NP “Parkingu I qytetit dhe

gjelbrimi”- Gostivar për miratimin e Planit
financiar për vitin01.01.2022-31.12.2022

1.JEPET  Pëlqim  Vendimit  të  Këshillit
Drejtues  të  NP  “Parkingu  I  qytetit  dhe
gjelbrimi”-  Gostivar  për  miratimin  e  Planit
financiar për vitin01.01.2022-31.12.2022

2.Kopje  e  Konkluzionit   i  dërgohet   NP
“Parkingu I qytetit dhe gjelbrimi”- Gostivar 

3.Ky   Konkluzion    hyn   në   fuqi   ditën   e
sjelljes    dhe  i   njëjti   do  të  shpallet   në
“Buletinin    Zyrtar  të  Komunës  së
Gostivarit“

       Врз  основа  на  член  144  на
Деловникот  за  работа  на   Совет  на
општината (“Сл.гласник на ОГ“ бр.1/06), а
во  врска  со  член  36/1-9 од  Законот    за
Локална  самоуправа  (“Сл.весник  на  РМ“
бр.5/02), Советот на Општина Гостивар  на
3-та, седница   одржана  на 24.12.2021,
донесе:

Заклучок
за давање согласност на Одлуката на

Управниот Одбор на ЈП “Градски Паркин
и Зеленило “ – Гостивар, за усвојување на

Финансискиот План на ЈП “Градски
Паркин и Зеленило “ за период

01.01.2022-31.12.2022

1.СЕ  ДАВА  Согласност  на  Одлуката  на
Управниот Одбор на ЈП “Градски Паркин
и Зеленило “ – Гостивар, за усвојување на
Финансискиот  План на  ЈП  “Градски
Паркин  и  Зеленило  “  за  период
01.01.2022-31.12.2022
2.Копие од Заклучокот  се доставува до ЈП
“Градски Паркин и Зеленило “ – Гостивар

3.Овој Заклучок  влегува во сила со денот
на донесувањето и истиот ќе се објави  во
"Службениот   гласник   на  Општина
Гостивар".

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Бр.Nr.09-2375/31
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Konkluzionit për dhënie

pëlqim Vendimit të K.D të NP “Parkingu i
qytetit dhe gjelbërimi” - Gostivar, për

miratimin e programit per investime te NP
“Parkingu i qytetit dhe gjelbërimi” - Gostivar

per periudhen prej 01.01.2022-31.12.2022

Shpallet  Konkluzioni për  dhënie  pëlqim
Vendimit të K.D të NP “Parkingu i qytetit dhe
gjelbërimi”  -  Gostivar,  për  miratimin  e
programit  per  investime  te  NP  “Parkingu  i
qytetit  dhe  gjelbërimi”  -  Gostivar  per
periudhen  prej  01.01.2022-31.12.2022 nr.08-
2338/1 që Këshilli i Komunës së Gostivarit e
solli  në  seancën  e  mbajtur  më  datë
24.12.2021.                                     

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот

Одбор на ЈП “Градски Паркин и Зеленило “
– Гостивар, за усвојување на

Инвестиционата Програма на ЈП “Градски
Паркин и Зеленило “ за период  од

01.01.2022-31.12.2022

Се  прогласува Заклучок за  давање
согласност  на  Одлуката  на  Управниот
Одбор на ЈП “Градски Паркин и Зеленило “
–  Гостивар,  за  усвојување  на
Инвестиционата Програма на  ЈП “Градски
Паркин  и  Зеленило  “  за  период   од
01.01.2022-31.12.2022 бр.08-2338/1  што
Советот на Општина Гостивар ja донесе на
седницата одржана на  24.12.2021.

     
Kryetari i Komunës

Градоначалник
Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр. 08-2338/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

        Në bazë të nenit 144 të Rregullores për
punë  të  Këshillit  komunal  (“Bul.  Zyrtar  i
KG”-  nr  1/06),  lidhur  me  nenin  36/1-9  të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz. zyrtare
e  RM“-  nr.5/02),  Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit në seancën  e 3 të, të mbajtur më
24.12.2021, solli:

Konkluzion
për dhënie pëlqim Vendimit të K.D të NP

“Parkingu i qytetit dhe gjelbërimi” -
Gostivar, për miratimin e programit per
investime te NP “Parkingu i qytetit dhe

gjelbërimi” - Gostivar per periudhen prej
01.01.2022-31.12.2022

1.JEPET  Pëlqim  Vendimit  të  K.D  të  NP
“Parkingu  i  qytetit  dhe  gjelbërimi”  -
Gostivar,  për  miratimin  e  programit  per
investime  te  NP  “Parkingu  i  qytetit  dhe
gjelbërimi”  -  Gostivar  per  periudhen  prej
01.01.2022-31.12.2022.

2.Kopje  e  Konkluzionit   i  dërgohet   NP
“Parkingu I qytetit dhe gjelbrimi”- Gostivar 

3.Ky   Konkluzion    hyn   në   fuqi   ditën   e
sjelljes    dhe  i   njëjti   do  të  shpallet   në
“Buletinin    Zyrtar  të  Komunës  së
Gostivarit“

       Врз  основа  на  член  144  на
Деловникот  за  работа  на   Совет  на
општината (“Сл.гласник на ОГ“ бр.1/06), а
во  врска  со  член  36/1-9 од  Законот    за
Локална  самоуправа  (“Сл.весник  на  РМ“
бр.5/02), Советот на Општина Гостивар  на
3-та, седница   одржана  на 24.12.2021,
донесе:

Заклучок
за давање согласност на Одлуката на

Управниот Одбор на ЈП “Градски Паркин
и Зеленило “ – Гостивар, за усвојување на
Инвестиционата Програма на ЈП “Градски

Паркин и Зеленило “ за период  од
01.01.2022-31.12.2022

1.СЕ  ДАВА  Согласност  на  Одлуката  на
Управниот Одбор на ЈП “Градски Паркин
и Зеленило “ – Гостивар, за усвојување на
Инвестиционата Програма на ЈП “Градски
Паркин  и  Зеленило  “  за  период   од
01.01.2022-31.12.2022

2.Копие од Заклучокот  се доставува до ЈП
“Градски Паркин и Зеленило “ – Гостивар

3.Овој Заклучок  влегува во сила со денот
на донесувањето и истиот ќе се објави  во
"Службениот   гласник   на  Општина
Гостивар".

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 352 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

 
Бр.Nr.09-2375/32
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Konkluzionit për dhënie

pëlqim Vendimit të K.D të NP “Parkingu i
qytetit dhe gjelbërimi” - Gostivar, për
regjistrimin e mjeteve dhe burimeve te

mjeteve me gjendjen e dates 31.12.2021

Shpallet  Konkluzioni për  dhënie  pëlqim
Vendimit të K.D të NP “Parkingu i qytetit dhe
gjelbërimi”  -  Gostivar,  për  regjistrimin  e
mjeteve dhe burimeve te mjeteve me gjendjen
e dates 31.12.2021 nr.08-2339/1 që Këshilli i
Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në  seancën  e
mbajtur më datë  24.12.2021.

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот

Одбор на ЈП “Градски Паркин и Зеленило “
– Гостивар, зна Одлуката за одобрување на
пописот и изворите на средства со состојба

31.12.2021

Се  прогласува Заклучок за  давање
согласност  на  Одлуката  на  Управниот
Одбор на ЈП “Градски Паркин и Зеленило “
– Гостивар, зна Одлуката за одобрување на
пописот и изворите на средства со состојба
31.12.2021 бр.08-2339/1  што  Советот  на
Општина Гостивар  ja донесе на седницата
одржана на  24.12.2021.

     
Kryetari i Komunës

Градоначалник
Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр. 08-2339/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

        Në bazë të nenit 144 të Rregullores për
punë  të  Këshillit  komunal  (“Bul.  Zyrtar  i
KG”-  nr  1/06),  lidhur  me  nenin  36/1-9  të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz. zyrtare
e  RM“-  nr.5/02),  Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit në seancën  e 3 të, të mbajtur më
24.12.2021, solli:

Konkluzion
për dhënie pëlqim Vendimit të K.D të NP

“Parkingu i qytetit dhe gjelbërimi” -
Gostivar, për regjistrimin e mjeteve dhe
burimeve te mjeteve me gjendjen e dates

31.12.2021

1.JEPET  Pëlqim  Vendimit  të  K.D  të  NP
“Parkingu  i  qytetit  dhe  gjelbërimi”  -
Gostivar,  për  regjistrimin  e  mjeteve  dhe
burimeve  te  mjeteve  me  gjendjen  e  dates
31.12.2021

2.Kopje  e  Konkluzionit   i  dërgohet   NP
“Parkingu I qytetit dhe gjelbrimi”- Gostivar 

3.Ky   Konkluzion    hyn   në   fuqi   ditën   e
sjelljes    dhe  i   njëjti   do  të  shpallet   në
“Buletinin    Zyrtar  të  Komunës  së
Gostivarit“

       Врз  основа  на  член  144  на
Деловникот  за  работа  на   Совет  на
општината (“Сл.гласник на ОГ“ бр.1/06), а
во  врска  со  член  36/1-9 од  Законот    за
Локална  самоуправа  (“Сл.весник  на  РМ“
бр.5/02), Советот на Општина Гостивар  на
3-та, седница   одржана  на 24.12.2021,
донесе:

Заклучок
за давање согласност на Одлуката на

Управниот Одбор на ЈП “Градски Паркин
и Зеленило “ – Гостивар, зна Одлуката за

одобрување на пописот и изворите на
средства со состојба 31.12.2021

1.СЕ  ДАВА  Согласност  на  Одлуката  на
Управниот Одбор на ЈП “Градски Паркин
и Зеленило “ – Гостивар,  зна Одлуката за
одобрување  на  пописот  и  изворите  на
средства со состојба 31.12.2021

2.Копие од Заклучокот  се доставува до ЈП
“Градски Паркин и Зеленило “ – Гостивар

3.Овој Заклучок  влегува во сила со денот
на донесувањето и истиот ќе се објави  во
"Службениот   гласник   на  Општина
Гостивар".

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Бр.Nr.09-2375/33
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Konkluzionit për dhënie

pëlqim Vendimit të Këshillit Drejtues të NP
“Komunalec”- Gostivar për miratimin e

Progamit Vjetorë për punën e NP Komunalec
për periudhën 01.01.2022-31.12.2022

Shpallet  Konkluzioni për  dhënie  pëlqim
Vendimit  të  Këshillit  Drejtues  të  NP
“Komunalec”-  Gostivar  për  miratimin  e
Progamit Vjetorë për punën e NP Komunalec
për  periudhën  01.01.2022-31.12.2022 nr.08-
2340/1 që Këshilli i Komunës së Gostivarit e
solli  në  seancën  e  mbajtur  më  datë
24.12.2021.                                     

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот

Одбор на ЈП “Комуналец“ – Гостивар за
усвојување на годишната Програма за
работата на ЈП Комуналец за период

01.01.2022-31.12.2022

Се  прогласува Заклучок за  давање
согласност  на  Одлуката  на  Управниот
Одбор  на  ЈП  “Комуналец“  –  Гостивар  за
усвојување  на  годишната  Програма  за
работата  на  ЈП  Комуналец  за  период
01.01.2022-31.12.2022 бр.08-2340/1  што
Советот на Општина Гостивар ja донесе на
седницата одржана на  24.12.2021.

     
Kryetari i Komunës

Градоначалник
Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр. 08-2340/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

        Në bazë të nenit 144 të Rregullores për
punë  të  Këshillit  komunal  (“Bul.  Zyrtar  i
KG”-  nr  1/06),  lidhur  me  nenin  36/1-9  të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz. zyrtare
e  RM“-  nr.5/02),  Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit në seancën e 3-të,  të mbajtur më
24.12.2021, solli:

Konkluzion
për dhënie pëlqim Vendimit të Këshillit

Drejtues të NP “Komunalec”- Gostivar për
miratimin e Progamit Vjetorë për punën e NP

Komunalec për periudhën 01.01.2022-
31.12.2022

1.JEPET  Pëlqim  Vendimit  të  Këshillit
Drejtues  të  NP “Komunalec”-  Gostivar  për
miratimin e Progamit Vjetorë për punën e NP
Komunalec  për  periudhën  01.01.2022-
31.12.2022

2.Kopje  e  Konkluzionit   i  dërgohet   NP
“Komunalec”- Gostivar 

3.Ky Konkluzion  hyn në fuqi ditën e sjelljes
dhe  i  njëjti  do  të  shpallet   në  “Buletinin
Zyrtar të Komunës së Gostivarit “.

Врз основа на член 144 на  Деловникот за
работа  на   Совет  на   општината
(“Сл.гласник на ОГ“ бр.1/06), а во врска со
член  36/1-9 од  Законот    за  Локална
самоуправа  (“Сл.весник  на  РМ“ бр.5/02),
Советот  на  Општина  Гостивар   на  3-та,
седница  одржана на 24.12.2021,  донесе:

Заклучок
за давање согласност  на Одлуката на

Управниот Одбор на ЈП “Комуналец“ –
Гостивар за усвојување на годишната

Програма за работата на ЈП Комуналец за
период 01.01.2022-31.12.2022 год

1.СЕ  ДАВА  Согласност  на  Одлуката  на
Управниот  Одбор  на  ЈП  “Комуналец“  –
Гостивар  за  усвојување на  годишната
Програма за работата на ЈП Комуналец за
период 01.01.2022-31.12.2022 год

2.Копие од Заклучокот  се доставува доЈП
“Комуналец“ – Гостивар

3.ОвојЗаклучок  влегува во сила со денот
на донесувањето и истиот ќе се објави  во
"Службениот   гласник   на  Општина
Гостивар".

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Бр.Nr.09-2375/34
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të PROGRAMIT VJETOR PËR
MIRËMBAJTJE TË PASTËRTI PUBLIKE
NË KOMUNËN E GOSTIVARIT për vitin

2022

Shpallet  PROGRAMIA  VJETOR  PËR
MIRËMBAJTJE  TË  PASTËRTI  PUBLIKE
NË  KOMUNËN  E  GOSTIVARIT për  vitin
2022 nr.08-2341/1 që Këshilli  i  Komunës së
Gostivarit e solli në seancën e mbajtur më datë
24.12.2021.                                     

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на ГОДИШНА ПРОГРА

МА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА
ЧИСТОТА НА ОПШТИНА ГОСТИВАР за

2022

Се прогласува ГОДИШНА ПРОГРА МА ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА НА
ОПШТИНА  ГОСТИВАР  за  2022 бр.08-
2341/1  што Советот на Општина Гостивар
ja донесе  на  седницата  одржана  на
24.12.2021.

 

    
Kryetari i Komunës

Градоначалник
Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр. 08-2341/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

Në bazë neneve: 18, 19 dhe 21 të  Ligjit për menaxhim
me  hedhurinat  ("Gazeta  Zyrtare  e  Republikës  së
Maqedonisë"  nr.  68/2004;  71/2004;  107/2007;
102/2008;  143/2008;  124/2010;  51/2011;  123/2012;
147/2013;  163/2013  dhe  51/2015)  ,  Këshilli  i
Komunës së Gostivarit në seancën e 3-të, të mbajtur
më 24.12.2021, solli:,:

PROGRAMA VJETORE
PËR PUNË PËR PASTËRTI PUBLIKE NË

SIPËRFAQET PUBLIKE  DHE SIPËRFAQEVE
TË HAPURA NË OBJEKTET PUBLIKE PËR

VITIN 2022 ME AKTIVITETET PUNUESE ME
SE VIJON

1.Larja  me  dorë  e  rrugëve  dhe  trotuareve
në........109.000m2

2.Larjae  rugëve  dhe  trotu.  me  auto-spërkatëse
në..162.000m2

3.Fshirja  me  dore  e  rugeve  dhe
trotuareve...........212.500m2

4.Punë  ndërtimore  dhe  sanim  I
trotuareve ..............1.750 m2

5.Largimi i deponive të egëra të mbetjeve ndërtimore
dhe  mbeturinave  tjera  nga  pastërimi  i  sipërfaqeve
publike(larje  fshirje)  në  sasi
prej .....................................................1.200t.
6.Pastërim  të  borës  në  kushte  të  dimrit
prej............68.500m2

7.Mirëmbajtja e sipërfaqeve publike jashtë teritorit të
qytetit  me  larje  dhe  fshirje
prej.............................300.000m2

8.Mirëmbajtje e kanalizimit Atmosferik në 32 km me
950 derdhëse dhe 530 puseta revizionuese
9.Mirëmbajtje e pajisjeve komunale në komunë sikur
që janë: wc publike.orat e qytetit , çezma,fontana dhe
pajisje dhe pajisje tjera.
10.vendosje dhe nxjerje të flamujve gjatë festave prej
200 cop në 100 lokacione në qytet.

Mirëmbajtja  e  pastërtis  publike  në  hapësirat
publike  dhe  hapësirave  të  hapura  të  objekteve
publike dhe pastërimin e borës në kushtet dimrore:
Mirëmbajtja  e  pastërtis  publike,grumbullim  të
mbeturinave  nga  sipërfaqet  e  pastruara  publike  dhe
pastërimin e borës në kushtet e dimrit është veprimtari
e interesit publiktë komunës.
*Mirëmbajtje  e  pastërtis  publik:  është
pastrimi(fshirjedhe  larje)të  sipërfaqeve  publike
hapësirave të hapura të objekteve publike,si pastrimi

       

Согласно  членовите:  18,  19,  и  21  од  Законот  за
управување  со  отпадот  („Службен  весник  на
Република  Македонија“  бр.  68/2004;  71/2004;
107/2007;  102/2008;  143/2008;  124/2010;  51/2011;
123/2012;  147/2013;  163/2013 и 51/2015),   Советот
на Општина Гостивар  на 3-та, седница  одржана на
24.12.2021,  донесе:

ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА НА ЈАВНИ
ПОВРШИНИ И ОТВОРЕНИ ПРОСТОРИ НА

ЈАВНИ ОБЈЕКТИ ЗА 2022 ГОДИНА СО
СЛЕДНИВЕ РАБОТНИ АКТИВНОСТИ

   
 
1.Рачно  миење  на  улици  и  тротоари
на.............109.000 м2                                     
2.Миење  на  улици  и  трот.  со  Авто-
прскал.на...162.000 м2

3.Рачно  метење  на  улици  и  тротоари
на.............212.500м2

4.Градежни  работи  и  санација  на  тротоари
на......1.750м2

5.Отсранување на диви депонии на градежен шут и
друг  вид  на  отпад  од  исчистени  јавни
површини(миење  и  метење)во  количина
од..............................................1.200т.
6.Чистење  на  снег  во  зимски  услови
од................68.500м2

7.Одржување  на  јавни  површини  надвор  од
гратското  подрачје  со  миење  и  метење
од...........................300.000м2      
8.Одржување на Атмосферска канализација на 32км
со 9 50 сливници и 530 ревизиони шахти
9.Одржување  на  комунални  уреди  во  општината
како  што  се:  јавни  клозети,  градски  часовници,
чешми, фонтани и други уреди и опрема.
10.ставање  и  вадење  на  знамиња  за  време  на
празници од 200ком.на 100 локации во градов.

Одржувањето  на  јавната  чистота  на  јавни
површини и отворени простори на јавни објекти
и чистење на снег во зимски услови:
Одржувањето  на  јавната  чистота,  собирањето  на
отпадот  од  исчистените  јавни  површини,  и
чистењето на снегот во зимски услови е дејност од
јавен интерес на општината.
*Одржување на јавна чистота: е чистење(метење и
миење)на јавни површини и отворени простори на
јавни  објекти,како  и  чистење  на  снег  во  зимски



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 358 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

 
Бр.Nr.09-2375/35
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Vendimit për Kofinancim në

projektin Ndërtimi i kapaciteteve të komunave
për implementim  të projekteve e finansuar

nga Agjensioni Suedez për zhvillim (SIDA) e
cila implementohet nga ana e UNDP

Shpallet Vendimi për Kofinancim në projektin
Ndërtimi  i  kapaciteteve  të  komunave  për
implementim  të  projekteve  e  finansuar  nga
Agjensioni Suedez për zhvillim (SIDA) e cila
implementohet nga ana e UNDP nr.08-2342/1
që Këshilli i Komunës së Gostivarit e solli në
seancën e mbajtur më datë  24.12.2021.

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Одлука  за

кофинансирање на Проектот Градење на
општински капацитети за мплементација
на проекти финансирана од  Шведската

агенција за развој (СИДА) која се
спроведува од страна на УНДП

Се прогласува Одлука   за  кофинансирање
на  Проектот  Градење  на  општински
капацитети  за  мплементација  на  проекти
финансирана  од   Шведската  агенција  за
развој (СИДА) која се спроведува од страна
на  УНДП бр.08-2342/1  што  Советот  на
Општина Гостивар  ja донесе на седницата
одржана на  24.12.2021.

     
Kryetari i Komunës

Градоначалник
Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр. 08-2342/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

Në bazë të nenit 144 të Rregullores për punë të
Këshillit  komunal  (“Bul.  Zyrtar  i  KG”-  nr
1/06),  lidhur  me  nenin  36  të  Ligjit  për
vetëqeverisje  lokale  (“Gaz.  zyrtare  e  RM“-
nr.5/02),  Këshilli  i  Komunës së Gostivarit  në
seancën   e  3  të,  të  mbajtur  më  24.12.2021,
solli:

Vendim
për Kofinancim në projektin Ndërtimi i

kapaciteteve të komunave për implementim  të
projekteve e finansuar nga Agjensioni Suedez
për zhvillim (SIDA) e cila implementohet nga

ana e UNDP

Neni 1
     Këshilli  i  Komunës  së  Gostivarit  sjell
Vendim për ko-financim të projektit #Ndërtimi
i  kapaciteteve  komunale  për  implementim  të
projekteve”  në  kuadër  të  së  cilës  do  të
përgatitet   dokumentacionit  teknik për  “  Dy
Ura për këmbësorët mbi lumin Vardar”. 

Neni 2
    Komuna  e  Gostivarit,  gjegjësisht
departamenti  për  Zhvillim  Ekonomik  Lokal
paraprakisht ka aplikuar në projektin “Ndërtimi
i  kapaciteve  komunale  për  implementim  të
projekteve” me çka është fituar Grant në vlerë
30.000 dollarë, e cila financiarisht mbështetet
nga  Agjensioni  Suedez  për  Zhvillim  (SIDA)
dhe implementohet nga UNDP . 

Врз основа на член 144 на  Деловникот за
работа  на   Совет  на   општината
(“Сл.гласник на ОГ“ бр.1/06), а во врска со
член 36 од Законот   за Локална самоуправа
(“Сл.весник  на  РМ“  бр.5/02),  Советот  на
Општина  Гостивар   на  3-та, седница
одржана на 24.12.2021,  донесе:

Одлука
за кофинансирање на Проектот Градење на
општински капацитети за мплементација на

проекти финансирана од  Шведската
агенција за развој (СИДА) која се
спроведува од страна на УНДП

Член 1
Советот  на  Општина  Гостивар

донесува  Одлука  за  ко-финансирање  на
проектот  “Градење  на  општински
капацитети за имплементација на проекти“
о  рамки  на  кои  ќе  се  изготви  техничка
документација  за  “  Две  Пешачки/комбини
рани мостови над река Вардар“.

Член 2
 Општина  Гостивар,  односно
одделението за Локален економски развој во
изминатиот период аплицираше во проектот
“Градење  на  општинските  капацитети  за
имплементација  на  проекти“  со  што  се
обезбеден Грант во износ од 30.000 долари,
кој  се  финансира  од  страна  на  Шведската
Агенција  за  Развој  (СИДА)  а  се
мплементира од страна на УНДП..

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Neni 3

UNDP pas zbatimit të procedurës së furnizimit
publik për përgatitjen e dokumentaciont teknik
për urë të kombinuar/këmbësorëve ka pranuar
oferta  nga  operatorë  me  çka  çmimi  i
ofertuesit/projektuesit  për  një  urë  kap  vlerën
888,000  mkd  (ose  16,893  dollarë  amerikan).
Komuna e Gostivarit ka nënshkruar kontratën
për   projektimin  e  dy  urave  me  çka  vlera  e
përgjithshme  kalon  Grantin  e  siguruar.
Komuna  e  Gostivarit  merr  përsipër  në  këtë
projekt  ko-financimin në vlerë 199,020 МКД
(3,786  УСД)  për  të  siguruar  dokumentacion
teknik për dy urat e kombinuara/këmbësorëve,
ndërsa  pjesa  në  vlerë  30.000  dollarë  do  të
sigurohet nga Agjensioni suedez për zhvillim.  
 

                             Neni 3
    Ky vendimi hyn në fuqi me ditën e shpalljes
në “Buletinin zyrtar” të Komunës së Gostivarit.

Член 3

УНДП  по  спроведената  постапка  за  јавни
набавки  за  подготовка  на  техничка
документација  на  пешачки/комбиниран
мост  врз  основа  на  што  цената  на
понудувачот/проектантот за еден мост е во
износ 888,000 мкд (или 16,893 УСД). 
Општина Гостивар има потпишан Договор
за  проектирање  на  две  мостови  при  што
вкупниот износ го надминува обезбедениот
грант.  Општина  Гостивар  си  превзема
обврска  за  кофинансирање  во  износ  од
199,020  мкд  (3,786  УСД)  за  да  обезбеди
техничка  документација  за  две
пешачки/комбинирани  моста,  додека
износот од 30.000 долари ќе се обебедат од
страна на Шведската Агенција за Развој.

Член 3
Оваа  одлука  влегува  во  сила  со  денот  на
објавување  во  “Службениот  билтен“  на
Општина Гостивар.

Kryetar i Këshillit
Претседател на Совет

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Бр.Nr.09-2375/36
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Konkluzionit për dhënie
pëlqim Vendimit të K.D të NP “Rinia”
Gostivar” - Gostivar, Për miratimin e

programës vjetore për vitin 2022 të N.P Rinia
Gostivar

Shpallet  Konkluzioni  për  dhënie  pëlqim
Vendimit  të  K.D  të  NP “Rinia”  Gostivar”  -
Gostivar,  Për  miratimin  e  programës  vjetore
për  vitin  2022 të  N.P Rinia  Gostivar  nr.08-
2343/1 që Këshilli i Komunës së Gostivarit e
solli  në  seancën  e  mbajtur  më  datë
24.12.2021.                                     

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на У.О на ЈП
“Риниа” – Гостивар, За усвојување на

Годишна програма за 2022 година на Ј.П
Риниа Гостивар

Се  прогласува Заклучок  за  давање
согласност  на  Одлуката  на  У.О  на  ЈП
“Риниа”  –  Гостивар,  За  усвојување  на
Годишна  програма  за  2022 година  на  Ј.П
Риниа Гостивар  бр.08-2343/1  што Советот
на  Општина  Гостивар  ja донесе  на
седницата одржана на  24.12.2021.

     
Kryetari i Komunës

Градоначалник
Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр. 08-2343/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

        Në bazë të nenit 144 të Rregullores për
punë  të  Këshillit  komunal  (“Bul.  Zyrtar  i
KG”-  nr  1/06),  lidhur  me  nenin  36/1-9  të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz. zyrtare
e  RM“-  nr.5/02),  Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit në seancën e 3-të,  të mbajtur më
24.12.2021, solli:

Konkluzion
për   dhënie   pëlqim   Vendimit të  K.D të

NPEES “Rinia”  - Gostivar, për miratimin e
Programit Vjetortëpër periudhën

01.01.2022deri 31.12.2022

1.JEPET Pëlqim Vendimit të K.D të NPEES
“Rinia”  - Gostivar, për miratimin e raportit
finasiar  për  periudhën  01.01.2022deri
31.12.2022.

2.Kopje  e  Konkluzionit   i  dërgohet   NP
“Rinia”  - Gostivar.

3.Ky Konkluzion  hyn në fuqi ditën e sjelljes
dhe  i  njëjti  do  të  shpallet   në  “Buletinin
Zyrtar të Komunës së Gostivarit “.

Врз основа на член 144 на  Деловникот за
работа  на   Совет  на   општината
(“Сл.гласник на ОГ“ бр.1/06), а во врска со
член  36/1-9 од  Законот    за  Локална
самоуправа  (“Сл.весник  на  РМ“ бр.5/02),
Советот  на  Општина  Гостивар   на  3-та,
седница  одржана на 24.12.2021,  донесе:

Заклучок
за давање согласност на Одлуката на У.О

на ЈПССС“Риниа” – Гостивар, за
усвојување на Годишна Програма–

Гостивар за период01.01.2022до31.12.2022

1.СЕ  ДАВА  Согласност  на  Одлуката  на
У.О  на  ЈПССС“Риниа”  – Гостивар,  за
усвојување  на  Годишна  Програма  за
период 01.01.2020до31.12.2020.

2.Копие од Заклучокот  се доставува до ЈП
“Риниа” -  Гостивар.

3.ОвојЗаклучок  влегува во сила со денот
на донесувањето и истиот ќе се објави  во
"Службениот   гласник   на  Општина
Гостивар".

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Бр.Nr.09-2375/37
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Konkluzionit për dhënie

pëlqim Vendimit të Këshillit Drejtues të NP
“Rinia” - Gostivar, për miratimin e Raportit

finansiar Gostivar, për periudhë prej
01.01.2021 deri më 31.03.2021

Shpallet  Konkluzioni  për  dhënie  pëlqim
Vendimit të Këshillit Drejtues të NP “Rinia” -
Gostivar,  për  miratimin  e  Raportit  finansiar
Gostivar, për periudhë prej 01.01.2021 deri më
31.03.2021 nr.08-2344/1 që  Këshilli  i
Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në  seancën  e
mbajtur më datë  24.12.2021.

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот
Одбор на ЈП “Риниа“ – Гостивар, за

усвојување на Финансиски Извештај за
период 01.01.2021 до 31.03.2021

Се  прогласува Заклучок  за  давање
согласност  на  Одлуката  на  Управниот
Одбор  на  ЈП  “Риниа“  –  Гостивар,  за
усвојување  на  Финансиски  Извештај  за
период  01.01.2021 до  31.03.2021 бр.08-
2344/1  што Советот на Општина Гостивар
ja донесе  на  седницата  одржана  на
24.12.2021.

     
Kryetari i Komunës

Градоначалник
Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр. 08-2344/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

        Në bazë të nenit 144 të Rregullores për
punë  të  Këshillit  komunal  (“Bul.  Zyrtar  i
KG”-  nr  1/06),  lidhur  me  nenin  36/1-9  të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz. zyrtare
e  RM“-  nr.5/02),  Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit në seancën e 3-të,  të mbajtur më
24.12.2021, solli:

Konkluzion
për   dhënie   pëlqim   Vendimit të  K.D të

NPEES “Rinia”  - Gostivar, për miratimin e
Programit Vjetortëpër periudhën 01.01.2021

deri 31.12.2021

1.JEPET Pëlqim Vendimit të K.D të NPEES
“Rinia”  - Gostivar, për miratimin e raportit
finasiar  për  periudhën  01.01.  2021  deri
31.12.2020.

2.Kopje  e  Konkluzionit   i  dërgohet   NP
“Rinia”  - Gostivar.

3.Ky Konkluzion  hyn në fuqi ditën e sjelljes
dhe  i  njëjti  do  të  shpallet   në  “Buletinin
Zyrtar të Komunës së Gostivarit “.

Врз основа на член 144 на  Деловникот за
работа  на   Совет  на   општината
(“Сл.гласник на ОГ“ бр.1/06), а во врска со
член  36/1-9 од  Законот    за  Локална
самоуправа  (“Сл.весник  на  РМ“ бр.5/02),
Советот  на  Општина  Гостивар   на  3-та,
седница  одржана на 24.12.2021,  донесе:

Заклучок
за давање согласност на Одлуката на У.О

на ЈПССС“Риниа” – Гостивар, за
усвојување на Годишна Програма–

Гостивар за период01.01.2021
до31.12.2021

1.СЕ  ДАВА  Согласност  на  Одлуката  на
У.О  на  ЈПССС“Риниа”  – Гостивар,  за
усвојување  на  Годишна  Програма  за
период 01.01. 2021до 31.12. 2021.

2.Копие од Заклучокот  се доставува до ЈП
“Риниа” -  Гостивар.

3.ОвојЗаклучок  влегува во сила со денот
на донесувањето и истиот ќе се објави  во
"Службениот   гласник   на  Општина
Гостивар".

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Бр.Nr.09-2375/38
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Konkluzionit për dhënie

pëlqim Vendimit të Këshillit Drejtues të NP
“Rinia” - Gostivar, për miratimin e Raportit

finansiar Gostivar, për periudhë prej
01.04.2021 deri më 30.06.2021

Shpallet  Konkluzioni  për  dhënie  pëlqim
Vendimit të Këshillit Drejtues të NP “Rinia” -
Gostivar,  për  miratimin  e  Raportit  finansiar
Gostivar, për periudhë prej 01.04.2021 deri më
30.06.2021 nr.08-2345/1 që  Këshilli  i
Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në  seancën  e
mbajtur më datë  24.12.2021.

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот
Одбор на ЈП “Риниа“ – Гостивар, за

усвојување на Финансиски Извештај за
период 01.04.2021 до 30.06.2021год

Се  прогласува Заклучок  за  давање
согласност  на  Одлуката  на  Управниот
Одбор  на  ЈП  “Риниа“  –  Гостивар,  за
усвојување  на  Финансиски  Извештај  за
период 01.04.2021 до 30.06.2021год бр.08-
2345/1  што Советот на Општина Гостивар
ja донесе  на  седницата  одржана  на
24.12.2021.

     
Kryetari i Komunës

Градоначалник
Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр. 08-2345/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

        Në bazë të nenit 144 të Rregullores për
punë  të  Këshillit  komunal  (“Bul.  Zyrtar  i
KG”-  nr  1/06),  lidhur  me  nenin  36/1-9  të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz. zyrtare
e  RM“-  nr.5/02),  Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit në seancën e 3-të,  të mbajtur më
24.12.2021, solli:

Konkluzion
për   dhënie   pëlqim   Vendimit të  K.D të

NPEES “Rinia”  - Gostivar, për miratimin e
Programit Vjetortëpër periudhën 01.04.2021

deri më 30.06.2021

1.JEPET Pëlqim Vendimit të K.D të NPEES
“Rinia”  - Gostivar, për miratimin e raportit
finasiar  për  periudhën  01.04.2021 deri  më
30.06.2021

2.Kopje  e  Konkluzionit   i  dërgohet   NP
“Rinia”  - Gostivar.

3.Ky Konkluzion  hyn në fuqi ditën e sjelljes
dhe  i  njëjti  do  të  shpallet   në  “Buletinin
Zyrtar të Komunës së Gostivarit “.

Врз основа на член 144 на  Деловникот за
работа  на   Совет  на   општината
(“Сл.гласник на ОГ“ бр.1/06), а во врска со
член  36/1-9 од  Законот    за  Локална
самоуправа  (“Сл.весник  на  РМ“ бр.5/02),
Советот  на  Општина  Гостивар   на  3-та,
седница  одржана на 24.12.2021,  донесе:

Заклучок
за давање согласност на Одлуката на У.О

на ЈПССС“Риниа” – Гостивар, за
усвојување на Годишна Програма–
Гостивар за период 01.04.2021 до

30.06.2021год

1.СЕ  ДАВА  Согласност  на  Одлуката  на
У.О  на  ЈПССС“Риниа”  – Гостивар,  за
усвојување  на  Годишна  Програма  за
период 01.04.2021 до 30.06.2021год.

2.Копие од Заклучокот  се доставува до ЈП
“Риниа” -  Гостивар.

3.Овој Заклучок  влегува во сила со денот
на донесувањето и истиот ќе се објави  во
"Службениот   гласник   на  Општина
Гостивар".

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Бр.Nr.09-2375/39
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Konkluzionit për dhënie

pëlqim Vendimit të Këshillit Drejtues të NP
“Rinia” - Gostivar, për miratimin e Raportit
finansiar Gostivar, për periudhë prej 01.07.

2021 deri më 30.09. 2021

Shpallet  Konkluzioni  për  dhënie  pëlqim
Vendimit të Këshillit Drejtues të NP “Rinia” -
Gostivar,  për  miratimin  e  Raportit  finansiar
Gostivar,  për  periudhë prej  01.07.  2021 deri
më  30.09.  2021 nr.08-2346/1 që  Këshilli  i
Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në  seancën  e
mbajtur më datë  24.12.2021.

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот
Одбор на ЈП “Риниа“ – Гостивар, за

усвојување на Финансиски Извештај за
период 01.07. 2021 до 30.09. 2021

Се  прогласува Заклучок  за  давање
согласност  на  Одлуката  на  Управниот
Одбор  на  ЈП  “Риниа“  –  Гостивар,  за
усвојување  на  Финансиски  Извештај  за
период  01.07.  2021 до  30.09.  2021 бр.08-
2346/1  што Советот на Општина Гостивар
ja донесе  на  седницата  одржана  на
24.12.2021.

     
Kryetari i Komunës

Градоначалник
Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр. 08-2346/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

        Në bazë të nenit 144 të Rregullores për
punë  të  Këshillit  komunal  (“Bul.  Zyrtar  i
KG”-  nr  1/06),  lidhur  me  nenin  36/1-9  të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz. zyrtare
e  RM“-  nr.5/02),  Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit në seancën e 3-të,  të mbajtur më
24.12.2021, solli:

Konkluzion
për   dhënie   pëlqim   Vendimit të  K.D të

NPEES “Rinia”  - Gostivar, për miratimin e
Programit Vjetortëpër periudhën 01.07. 2021

deri më 30.09. 2021

1.JEPET Pëlqim Vendimit të K.D të NPEES
“Rinia”  - Gostivar, për miratimin e raportit
finasiar  për  periudhën  01.07.  2021 deri  më
30.09. 2021

2.Kopje  e  Konkluzionit   i  dërgohet   NP
“Rinia”  - Gostivar.

3.Ky Konkluzion  hyn në fuqi ditën e sjelljes
dhe  i  njëjti  do  të  shpallet   në  “Buletinin
Zyrtar të Komunës së Gostivarit “.

Врз основа на член 144 на  Деловникот за
работа  на   Совет  на   општината
(“Сл.гласник на ОГ“ бр.1/06), а во врска со
член  36/1-9 од  Законот    за  Локална
самоуправа  (“Сл.весник  на  РМ“ бр.5/02),
Советот  на  Општина  Гостивар   на  3-та,
седница  одржана на 24.12.2021,  донесе:

Заклучок
за давање согласност на Одлуката на У.О

на ЈПССС“Риниа” – Гостивар, за
усвојување на Годишна Програма–

Гостивар за период 01.07. 2021 до 30.09.
2021 год

1.СЕ  ДАВА  Согласност  на  Одлуката  на
У.О  на  ЈПССС“Риниа”  – Гостивар,  за
усвојување  на  Годишна  Програма  за
период 01.07. 2021 до 30.09. 2021год.

2.Копие од Заклучокот  се доставува до ЈП
“Риниа” -  Гостивар.

3.Овој Заклучок  влегува во сила со денот
на донесувањето и истиот ќе се објави  во
"Службениот   гласник   на  Општина
Гостивар".

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Бр.Nr.09-2375/40
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Konkluzionit për dhënie

pëlqim Vendimit të Këshillit Drejtues të NP
“Rinia” - Gostivar, për miratimin e vendimit
per ÇMIMORE PËR SHËRBIMET NË N.P

RINIA GOSTIVAR

Shpallet  Konkluzioni  për  dhënie  pëlqim
Vendimit të Këshillit Drejtues të NP “Rinia” -
Gostivar,  për  miratimin e  vendimit  per
ÇMIMORE  PËR  SHËRBIMET  NË  N.P
RINIA GOSTIVAR nr.08-2347/1 që Këshilli i
Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në  seancën  e
mbajtur më datë  24.12.2021.

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот

Одбор на ЈП “Риниа“ – Гостивар за
усвојување ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИТЕ

НА Ј.П РИНИА ГОСТИВАР

Се  прогласува Заклучок  за  давање
согласност  на  Одлуката  на  Управниот
Одбор  на  ЈП  “Риниа“  –  Гостивар  за
усвојување ЦЕНОВНИК  НА  УСЛУГИТЕ
НА  Ј.П  РИНИА  ГОСТИВАР бр.08-2347/1
што  Советот  на  Општина  Гостивар  ja
донесе  на  седницата  одржана  на
24.12.2021.

     
Kryetari i Komunës

Градоначалник
Arben Taravari d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр. 08-2347/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

        Në bazë të nenit 144 të Rregullores për
punë  të  Këshillit  komunal  (“Bul.  Zyrtar  i
KG”-  nr  1/06),  lidhur  me  nenin  36/1-9  të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz. zyrtare
e  RM“-  nr.5/02),  Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit në seancën e 3-të,  të mbajtur më
24.12.2021, solli:

Konkluzion
për   dhënie   pëlqim   Konkluzion për dhënie
pëlqim Vendimit të Këshillit Drejtues të NP
“Rinia” - Gostivar, për miratimin e vendimit
per ÇMIMORE PËR SHËRBIMET NË N.P

RINIA GOSTIVAR

1.JEPET  Pëlqim  Konkluzion  për  dhënie
pëlqim Vendimit të Këshillit Drejtues të NP
“Rinia” - Gostivar, për miratimin e vendimit
per  ÇMIMORE PËR SHËRBIMET NË N.P
RINIA GOSTIVAR

2.Kopje  e  Konkluzionit   i  dërgohet   NP
“Rinia”  - Gostivar.

3.Ky Konkluzion  hyn në fuqi ditën e sjelljes
dhe  i  njëjti  do  të  shpallet   në  “Buletinin
Zyrtar të Komunës së Gostivarit “.

Врз основа на член 144 на  Деловникот за
работа  на   Совет  на   општината
(“Сл.гласник на ОГ“ бр.1/06), а во врска со
член  36/1-9 од  Законот    за  Локална
самоуправа  (“Сл.весник  на  РМ“ бр.5/02),
Советот  на  Општина  Гостивар   на  3-та,
седница  одржана на 24.12.2021,  донесе:

Заклучок
за давање согласност на Заклучок за
давање согласност на Одлуката на
Управниот Одбор на ЈП “Риниа“ –

Гостивар за усвојување ЦЕНОВНИК НА
УСЛУГИТЕ НА Ј.П РИНИА ГОСТИВАР

1.СЕ ДАВА  Согласност  на   Заклучок  за
давање  согласност  на  Одлуката  на
Управниот  Одбор  на  ЈП  “Риниа“  –
Гостивар  за усвојување ЦЕНОВНИК НА
УСЛУГИТЕ НА Ј.П РИНИА ГОСТИВАР

2.Копие од Заклучокот  се доставува до ЈП
“Риниа” -  Гостивар.

3.Овој Заклучок  влегува во сила со денот
на донесувањето и истиот ќе се објави  во
"Службениот   гласник   на  Општина
Гостивар".

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/41
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të PROGRAMIT

PËR VENDOSJEN E PAJISJEVE URBANE
– PANO REKLAMMUESE 

NË TERRITORIN E KOMUNËS SË
GOSTIVARIT PËR PERIUDHËN 2022-2027

Shpallet PROGRAMI  PËR  VENDOSJEN  E
PAJISJEVE  URBANE  –  PANO
REKLAMMUESE  NË  TERRITORIN  E
KOMUNËS  SË  GOSTIVARIT  PËR
PERIUDHËN  2022-2027  nr.08-2348/1 që
Këshilli  i  Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në
seancën e mbajtur më datë  24.12.2021.

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на П Р О Г Р А М А

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА –
РЕКЛАМНИ ПАНОА 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА OПШТИНА
ГОСТИВАР ЗА ПЕРИОДОТ 2022-2027

ГОДИНА

Се  прогласува П  Р  О  Г  Р  А  М  А
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА –
РЕКЛАМНИ  ПАНОА  НА  ПОДРАЧЈЕТО
НА  OПШТИНА  ГОСТИВАР ЗА
ПЕРИОДОТ  2022-2027  ГОДИНА бр.08-
2348/1  што Советот на Општина Гостивар
ja донесе  на  седницата  одржана  на
24.12.2021.

     
Kryetari i Komunës

Градоначалник
Arben Taravari d.v.

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 
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Këshilli i Komunës së Gostivarit 
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.08-2348/1
 24.12.2021
Gostivar/Гостивар

Врз  основа  на  член  36  од  Законот  за
локалната  самоуправа  (“Службен  весник
на  РМ“  бр.  5/02),  член  39  став  3  од
Законот  за  градежното  земјиште
(“Службен  весник  на  РМ“  бр.  15/2015,
98/2015,  193/2015,  226/2015,31/2016,
142/2016,  190/2016,  275/2019),  член  80
Законот за градење (“Службен весник на
РМ“  бр.  130/2009,  124/2010,  18/2011,
36/2011,  49/2011,  54/2011,  13/2012,
144/2012,  25/2013,  79/2-13,  137/2013,
163/2013,  27/2014,  28/2014,  42/2014,
115/2014,  144/2014,  187/2014,  44/2015,
129/2015,  217/2015,  226/2015,  30/2016,
31/2016,  39/2016,  71/2016,  103/2016,
132/2016,  35/2018,  64/2018,  168/2018,
244/2019), а во врска со член 41 став 4 од
Законот  за  јавнита  патишта  (“Службен
весник  на  РМ“  бр.  84/08,  52/09,  114/09,
124/10, 23/11 и 53/11), член 2 од Одлуката
за утврдување на потреба за поставување
на урбана опрема и за условите, начинот и
постапката  за  издавање  на  одобрение  за
поставување на урбана опрема (“Службен
гласник  на  Општина  Гостивар  ”  бр.
5/2013)

ПРЕДЛОГ П Р О Г Р А М А
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА

– РЕКЛАМНИ ПАНОА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА OПШТИНА

ГОСТИВАР ЗА ПЕРИОДОТ 2022-2027
ГОДИНА

1. Предмет на програмата

Në bazë të  nenit  36 të  Ligjit  për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e RM“ nr. 5/02), neni 39
paragrafi  3  të  Ligjit  për  truallin  ndërtimor
(“Gazeta zyrtare  e RM “ nr. 15/2015, 98/2015,
193/2015,  226/2015,31/2016,  142/2016,
190/2016,  275/2019  ),  nenit  80  të  Ligjit  për
ndërtim (“Gazeta  zyrtare  e  RM “  nr.130/2009,
124/2010,  18/2011, 36/2011, 49/2011, 54/2011,
13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2-13, 137/2013,
163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014,
144/2014,  187/2014,  44/2015,  129/2015,
217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016,
71/2016, 103/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018,
168/2018, 244/2019 ), dhe në lidhje me nenin 41
paragrafi 4 të Ligjit për rrugë publike (“Gazeta
zyrtare e RM“ nr. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10,
23/11  dhe  53/11),  nenit  2  të  Vendimit  për
përcaktimin e nevojës për vendosjen e pajisjeve
urbane dhe për kushtet, mënyrën dhe procedurën
për  dhënien e  lejeve për  vendosjen e  pajisjeve
urbane  (“Gazeta Zyrtare  e  Komunës  së
Gostivarit nr.5/2013) d

 PROPOZIM PROGRAM
PËR VENDOSJEN E PAJISJEVE URBANE –

PANO REKLAMMUESE 
NË TERRITORIN E KOMUNËS SË

GOSTIVARIT PËR PERIUDHËN 2022-2027

1. Lëndë e programit
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Член 1

Предмет на оваа Програма е:
 определување  на  зони  и

утврдување нивни граници во чии
рамки се дефинираат локациите и
се поставуваат рекламните паноа;

 дефинирање  на  локации  за
поставување на рекламни паноа на
јавни површини за чие одржување
е надлежена Општина  Гостивар и
определување на  нивниот  број  по
зони;

 определување на типови и облици
на рекламни паноа и определување
на нивниот број по зони и

 утврдување  на  постапка  за
добивање  на  локации  за
поставување на рекламни паноа.

2. Важење на Програмата

Член 2

Оваа Програма се донесува за периодот од
2022 до 2027 година.

3.  Зони  за  поставување  на  рекламни
паноа

Член 3

На подрачјето  на  Општина  Гостивар,  на
јавните  површини  за  чие  одржување  е
надлежена Општина  Гостивар  ,  се
определуваат  2 (зони) зони во чии рамки
се дефинираат локациите и се поставуваат
рекламните паноа, и тоа:
I  ЗОНА:  го  опфаќа  малиот  ринг   во
следниве граници: бул. Гоце Делчев, бул.
Браќа  Ѓиноски  ул.  Беличица  ,  ул.  Кеј
Братство Единство и ул. М.Ч. Филипоски

Neni 1

Lëndë e këtij Programi është:
 përcaktimi  i  zonave  dhe  përcaktimi  i

kufijve  të  tyre  në  kornizat  e  të  cilëve
përcaktohen  lokacionet  dhe  vendosen
panotë reklamuese;

 përcaktimi i lokacioneve për vendosjen e
panove reklamuese në sipërfaqet publike
për  mirëmbajtjen  e  të  cilave  është
kompetente  Komuna  e  Gostivarit  dhe
përcaktimi i numrit të tyre sipas zonave;

 përcaktimi  i  tipave  dhe  formave  të
panove  reklamuese  dhe  përcaktimi  i
numrit të tyre sipas zonave dhe

 përcaktimi  i  procedurës  për  marrjen  e
lokacioneve  për  vendosjen  e  panove
reklamuese.

2. Validiteti i Programit

Neni 2

Ky Program sillet  për periudhën nga viti  2022
deri në vitin 2027.

3. Zona për vendosjen e panove reklamuese

Neni 3

Në  territorin  e  Komunës  së  Gostivarit,  në
sipërfaqet e publike për mirëmbajtjen e të cilave
është  kompetente  Komuna  e  Gostivarit,
përcaktohen 2 (dy) zona në kornizat e të cilëve
përcaktohen  lokacionet  dhe  vendosen  pano
reklamues, dhe atë:
ZONA I: përfshinë unazën e vogël në kufitë në
vijim: bul. Goce Delçev, bul. Vllezërit Gjinoski,
rr. Beliçica, kej. Vllazërim Bashkimidhe rr. M.Ç.
Filiposki
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II  ЗОНА:  го  опфаќа  Големиот  ринг  во
следните граници:  ул.  Седе Костоски ул.
Кеј  Вардар,  ул.  Јна,  ул  Сретко  Крстески
ул. 101  
4.  Локации  за  поставување  на
рекламни  паноа  и  определување  на
нивниот број по зони

Член 4

(1)  За  поставување  на  урбана  опрема  –
рекламни паноа  на  јавните  површини за
чие  одржување  е  надлежna  Општина
Гостивар, се утврдуваат 231 локации.
(2) Локациите од ставот 1 на овој член се
поделени  во  секоја  зона  од  членот  3  на
оваа Програма, во следниот број:
– во I зона ............                169 локации;
– во    II зона .........               62  локации;

5.  Типови  на  рекламни  паноа и
определување на нивниот број по зони

Член 5

(1)  Оваа  Програма  се  однесува  на
следните 3 типа на рекламните паноа:
–  билборд(мегалајт)  
– осветлена рекламна витрина –ситилајт и
–  ЛЦД  панел
(2)  Графичкиот  приказ  на  типовите  на
рекламни паноа се утврдени во ПРИЛОГ
1 - Графички приказ на рекламни паноа,
што е составен дел на оваа Програма.

Член 6

Рекламните  паноа,  според  типот,  се
поставуваат  на  утврдените  локации,  по
зони,  во определен број  според следната
табела:

ZONA II: përfshin unazën e madhe me kufitë në
vijim: rr. Sede Kostoski, rr. Kej Vardar, rr. Apj,
rr. Sretko Krsteski dhe rr. 101

4.  Lokacione  për  vendosjen  e  panove
reklamuese dhe caktimi i numrit të tyre sipas
zonave

Neni 4

(1)  Për  vendosjen  e  pajisjeve  urbane  –  pano
reklamuese  në  sipërfaqet  publike  për
mirëmbajtjen  e  të  cilave  është  kompetente
Komuna  e  Gostivarit,  përcaktohen  231
lokacione.
(2)  Lokacionet  nga  paragrafi  1  i  këtij  neni
përcaktohen  në  çdo  Zonë  të  nenit  3  të  këtij
Programi, në numrin në vijim:
–  në  Zonën  I  ..............  169  lokacione;
–  në  Zonën  II  .............  62  lokacione;

5.  Tipet  e  panove  reklamuese  
dhe caktimi i numrit të tyre sipas zonave  

Neni 5

(1)  Ky Program ka  të  bëjë  me  këto  3  tipe  të
panove reklamuese:
–   Bilbord  (megalajt)  
–   Vitrinë  e  ndriçuar  reklamuese  –Sitilajt  dhe
–   LCD  panel
(2)  Pasqyra  grafike  e  tipeve  të  panove
reklamuese  është  caktuar  në  SHTOJCËN  1  –
Pasqyrë grafike e panove reklamuese,  që është
pjesë përbërëse e këtij Programi.

Neni 6

Panotë  reklamuese,  sipas  tipit,  vendosen  në
lokacione të përcaktuara, sipas zonave, në numër
të caktuar, sipas tabelës në vijim:
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Типови/ Tipet Број на локации
Numri i lokacioneve

Зона 1
Zona 1

Зона 2
Zona 2

БИЛБОРДИ (мегалајт)
BILBORD (megalajt)

21 14 7

СИТИЛАЈТИ
SITILAJT

10 5 5

ЛЦД панели
LCD panele

200 150 50

6. Доделување локации за поставување на
рекламни паноа

Член 7

(1) Локациите од член 4 на оваа Програма се
групирани во 5 (пет) пакети.
(2)  Пакетите  на  локации  содржат  шифра  и
тип на рекламно пано, зона во која се наоѓа
локацијата  и  поблиско  определување  на
микролокацијата  (улица,  квадрант  и  опис)
како  и  потрошувачката  на  електрична
енергија  по  рекламно  пано  во  случај  на
негово  приклучување  на  градската
електрична мрежа.
(3) Пакетите на локациите со содржината од
став 2 на овој член се утврдени во ПРИЛОГ
2, што е составен дел на оваа Програма.

Член 8

(1)  Доделувањето  на  Пакети  со  локации  се
врши по пат на јавен оглас за прибирање на
писмени понуди.
(2)  Огласот  го  распишува  и  објавува
градоначалникот  на  Општина  Гостивар  (во
натамошниот  текст:  градоначалник)  и
објавува во најмалку два дневни весника, од
кои еден на албански јазик.

6.  Ndarja  e  lokacioneve  për  vendosje  të
panove reklamuese

Neni 7

(1) Lokalitetet nga neni 4 i këtij Programi janë të
grupuar në5 (pesë) pako.
(2)  Pakot  e  lokaliteteve  përmbajnë  shifër  dhe
llojin  e  panove  reklamuese,  zonën  ku  gjendet
lokaliteti  dhe  përcaktimi  i  afërt  i  mikro
lokalitetit (rruga, kuadrati dhe përshkrimi) si dhe
shpenzimi  i  energjisë  elektrike  për  një  pano
reklamuese  në rast  të  kyçjes  së  tyre  në rrjetin
elektrik të qytetit.

(3)  Pakot  e  lokaliteteve  me  përmbajtjen  e
paragrafit 2 të këtij neni janë të përcaktuarа në
SHTOJCËN 2, që është pjesë përbërëse e këtij
Programi.

Neni 8

(1)  Ndarja  e  Pakove  me  lokalitetet  realizohet
përmes  konkursit  publik  për  mbledhje  të
ofertave me shkrim.
(2)  Konkursin e  shpall  Kryetari  i  Komunës së
Gostivarit (në tekstin e mëtutjeshëm: Kryetari i
Komunës)  i  njëjti  publikohet  në  së  paku  dy
gazeta ditore, prej të cilëve njëri është në gjuhën
shqipe.
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Член 9

Огласот за прибирање на писмени понуди за
доделување  Пакети  на  локации  содржи
особено:
1.  Субјектот  кој  го  распишува  огласот,
2. Назначување на пакетите на локации за кои
се  врши  доделувањето,
3.  Време  за  кое  се  доделува  пакетот  на
локации,
4. Почетен износ на еднократниот надомест
за стекнување на право за доделување пакет
со  локации,
5.  Содржина  и  прилози  на  понудите,
6.  Рок  за  поднесување  на  понудите
7. Ден, час и место на отварање на понудите,

Член 10

За најповолна понуда ќе се смета понудата со
највисок износ на еднократниот надомест за
стекнување на право за доделување пакет со
локации.

                               Член11
(1)  Постапката  на  отварање  на  понудите  ја
врши  Комисија  што  ја  формира
градоначалникот.
(2) Комисијата се состои од претседател и два
члена  од  кои  најмалку  еден  дипломиран
сообраќаен инженер.

                          Член12
(1)  За  својата  работа  Комисијата  изготвува
извештај, со предлог за најповолен понудувач
до градоначалникот.
(2)  Градоначалникот  ќе  донесе  решение  за
доделување  на  пакетот  на  локации  и  ќе  ги
извести останатите учесници за резултатите
од распределбата.

Neni 9

Konkursi  për  mbledhje  të  ofertave të  shkruara
për ndarje të Pakove të lokaliteteve përfshin:

1.  Subjektin  që  shpall  konkursin,
2.  Shënim të  pakove në lokalitetet  për  të  cilat
realizohet  ndarja,
3. Koha për të cilën ndahet pakoja e lokaliteteve,

4.  Shuma fillestare  e  kompensimit  të  njëfishtë
për  fitim  të  drejtës  për  ndarje  të  pakos  me
lokalitetet,
5.  Përmbajtja  dhe  shtojcat  e  ofertave,
6.  Afati  i  dorëzimit  të  ofertave
7.  Dita,  ora  dhe  vendi  i  hapjes  së  ofertave,

Neni 10

Si  ofertë  më  e  volitshme  do  të  konsiderohet
oferta me shumë më të lartë të kompensimit të
njëfishtë për fitim të drejtës për ndarje të pakos
së lokaliteteve.

Neni 11
(1) Procedurën e hapjes së ofertave e kryen

Komisioni që formohen nga ana e Kryetarit të
Komunës.

(2)  Komisioni  përbëhet  prej  kryetarit  dhe  dy
anëtarëve, prej të cilëve së paku një inxhinier I
diplomuar komunikacionit.

Neni 12
(1) Për punën e vet, Komisioni përpilon raport,
me propozim të ofertuesit më të volitshëm deri

te Kryetari i Komunës.
(2) Kryetari i Komunës do të miratoj aktvendim
për ndarje të pakos së lokalitete dhe do ti njoftoj
pjesëmarrësit tjerë për rezultatet e përcaktimit
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Член 13

(1) Помеѓу градоначалникот и најповолниот
понудувач се склучува договор за условите и
начинот  на  користење  и  одржување  на
добиените локации.
(2) Најповолниот понудувач има обврска да
плаќа годишен надоместокот за поставување
на рекламни паноа,  за  секое рекламно пано
во  Пакетот,  согласно  Одлука  зa  комунална
такса  за  истакнување  на  реклами,  објави  и
огласи на јавни места, во висина утврдена во
одлука  за  висина  на  комуналните  такси  во
Општина Гостивар.

Член 14

Секое рекламно пано од пакетот,  на барање
на најповолниот понудувач, се поставува врз
основа  на  микролокациски  услови  и
одобрение  издадено  од  градоначалникот  на
Општина Гостивар.

Член 15

Оваа Програма влегува во сила со денот на
објавувањето  во  „Службен  гласник  на
Општина Гостивар“.

 

Neni 13

(1) Në mes Kryetarit të Komunës dhe ofertuesit
më të volitshëm lidhet kontratë për kushtet dhe
mënyrën  e  shfrytëzimit  dhe  mirëmbajtjes  së
lokaliteteve.
(2) Ofertuesi më i volitshëm ka për obligim që të
paguaj kompensim vjetor për vendosje të panove
reklamuese, për çdo pano reklamuese në Pako,
në  pajtim me Vendimin  për  lartësinë  e   taksë
komunale për vendosje të reklamave, shpalljeve
dhe kumtesave në vende publike,  në lartësi  të
përcaktuar në vendimin për lartësinë e taksave
komunale të Komunës së Gostivarit.

Neni 14

Çdo pano reklamuese nga pakoja, në kërkesë të
ofertuesit më të volitshëm, parashtrohet në bazë
të  kushteve  të  mikro  lokalitetit  dhe  lejes  së
dhënë  nga  ana  e  Kryetarit  të  Komunës  së
Gostivarit.

Neni 15

Ky Program hyn në fuqi në ditën e shpalljes në
“Buletinin zyrtarë të Komunës së Gostivarit”.

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.
Прилог 2.

ПАКЕТ 1

Р.Б. Шифр
а

Тип Зона Улица Квадран
т

Потрошувачк
а KW/h

Опис

1 МЛ01 Билборд Зона
1

Ул.  Браќа
Ѓиноски

К11 0,25 Парк  во  близина  на
општина
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2 МЛ02 Билборд Зона
1

Ул.  Браќа
Ѓиноски

К12 0,25 Мост Река Вардар

3 МЛ03 Билборд Зона
1

Ул.  Мајор
Чеде
Филипоски

К13 0,25 Градски парк

4 МЛ04 Билборд Зона
1

Бул.  Браќа
Ѓиноски

К14 0,25 Близина  на  паркинг  на
ИВЗ

5 МЛ05 Билборд Зона
1

Ул.  Мајор
Чеде
Филипоски

К15 0,25 Градска Болница

6 МЛ06 Билборд Зона
2

Ул. Беличица К16 0,25 Близина на Горни полог

7 МЛ07 Билборд Зона
2

Бул.  Браќа
Ѓиноски

К17 0,25 Населба Маеларди

ПАКЕТ 2

Р.Б. ШифраТип Зона Улица Квадран
т

Потрошувачк
а KW/h

Опис

1 МЛ08 Билборд Зона
1

Ул.  Браќа
Ѓиноски

К21 0,25 Парк  во  близина  на
општина

2 МЛ09 Билборд Зона
1

Ул.  Мајор
Чеде
Филипоски

К22 0,25 Градски парк

3 МЛ10 Билборд Зона
1

Бул.  Браќа
Ѓиноски

К23 0,25 Близина  на  паркинг на
ИВЗ

4 МЛ11 Билборд Зона
1

Бул.  Гоце
Делчев

К24 0,25 Близина на Халк Банк

5 МЛ12 Билборд Зона
1

Ул.  Браќа
Ѓиноски

К25 0,25 Близина на основен Суд

6 МЛ13 Билборд Зона
2

Ул. Беличица К26 0,25 Близина на Горни полог

7 МЛ14 Билборд Зона
2

Бул.  Браќа
Ѓиноски

К27 0,25 Населба Маеларди

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 379 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

 

ПАКЕТ 3

Р.Б. ШифраТип Зона Улица Квадран
т

Потрошувачк
а KW/h

Опис

1 МЛ15 Билборд Зона
1

Ул.  Браќа
Ѓиноски

К31 0,25 Парк  во  близина  на
општина

2 МЛ16 Билборд Зона
1

Ул.  Мајор
Чеде
Филипоски

К32 0,25 Градски парк

3 МЛ17 Билборд Зона
1

Бул.  Браќа
Ѓиноски

К33 0,25 Близина  на  паркинг на
ИВЗ

4 МЛ18 Билборд Зона
1

Ул.  Браќа
Ѓиноски

К34 0,25 Близина  на  паркинг на
ИВЗ

5 МЛ19 Билборд Зона
1

Ул.  Браќа
Ѓиноски

К35 0,25 Близина на основен Суд

6 МЛ20 Билборд Зона
2

Ул. Беличица К36 0,25 Близина на Горни полог

7 МЛ21 Билборд Зона
2

Бул.  Браќа
Ѓиноски

К37 0,25 Населба Маеларди

ПАКЕТ 4

Р.Б. Шифр
а

Тип Зона Улица Квадран
т

Потрошувачк
а KW/h

Опис

1 ЛЦ01 ЛЦД
панел

Зона
1

Бул.  Браќа
Ѓиноски

С1-30 0,06 Левата  страна  на
булеварот гледано према
север  (столбови  на
улично осветлување)

2 ЛЦ02 ЛЦД
панел

Зона
1

Бул.  Гоце
Делчев

С1-22 0,06 Левата  страна  на
булеварот гледано према
запад  (столбови  на
улично осветлување)

3 ЛЦ03 ЛЦД
панел

Зона
1

Ул.
Илинденска

С1-13 п 0,06 Столбови  за  улично
осветлување

4 ЛЦ04 ЛЦД Зона Ул.  БраќаС1-10 п 0,06 Столбови  за  улично
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панел 1 Ѓиноски осветлување

5 ЛЦ05 ЛЦД
панел

Зона
1

Ул. Јна С1-10 п 0,06 Столбови  за  улично
осветлување

6 ЛЦ06 ЛЦД
панел

Зона
1

Ул. Беличица С1-15 п 0,06 Столбови  за  улично
осветлување

ПАКЕТ 5

Р.Б. Шифр
а

Тип Зона Улица Квадран
т

Потрошувачк
а KW/h

Опис

1 ЛЦ07 ЛЦД
панел

Зона
1

Бул.  Браќа
Ѓиноски

С2-30 0,06 Десната  страна  на
булеварот гледано према
север  (столбови  на
улично осветлување)

2 ЛЦ08 ЛЦД
панел

Зона
1

Бул.  Гоце
Делчев

С2-22 0,06 Десната  страна  на
булеварот гледано према
запад  (столбови  на
улично осветлување)

3 ЛЦ09 ЛЦД
панел

Зона
1

Ул.
Илинденска

С2-13 н 0,06 Столбови  за  улично
осветлување

4 ЛЦ10 ЛЦД
панел

Зона
1

Ул.  Браќа
Ѓиноски

С2-10 н 0,06 Столбови  за  улично
осветлување

5 ЛЦ11 ЛЦД
панел

Зона
1

Ул. Јна С2-10 н 0,06 Столбови  за  улично
осветлување

6 ЛЦ12 ЛЦД
панел

Зона
1

Ул. Беличица С2-15 н 0,06 Столбови  за  улично
осветлување

ПАКЕТ 6

Р.Б. Шифр
а

Тип Зона Улица Квадран
т

Потрошувачк
а KW/h

Опис

1 СЛ01 Сити
лајт

Зона
1

Ул  Борче
Јованоски

СЛ1-5 0,06 Плоштад  Маршал  Тито
и ул. Илинденска

2 СЛ02 Сити
лајт

Зона
2

Бул.  Браќа
Ѓиноски

СЛ6-10 0,06 Населба  малеарди  и  во
близина  на  здом  на
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Култура

Shtojcë 2.

PAKETA 1

N.r. Shifra Tipi Zona Rruga Кuadrati Потрошувачк
а KW/h

Përshkrimi

1 МЛ01 Bilbord Zona
1

rr.  Vllezërit
Gjinoski

К11 0,25 Parku  në  afërsi  të
Komunës

2 МЛ02 Bilbord Zona
1

rr.  Vllezërit
Gjinoski

К12 0,25 Ura e lumit Vardar

3 МЛ03 Bilbord Zona
1

rr. Major Çede
Filiposki

К13 0,25 Parku i qytetit

4 МЛ04 Bilbord Zona
1

Bul.  Vllezërit
Gjinoski

К14 0,25 Në afërsi  të  parkingut  të
BFI

5 МЛ05 Bilbord Zona
1

rr. Major Çede
Filiposki

К15 0,25 Spitali i qytetit

6 МЛ06 Bilbord Zona
2

rr. Beliçica К16 0,25 Në afërsi të Gorni Pollog

7 МЛ07 Bilbord Zona
2

Bul.  Vllezërit
Gjinoski

К17 0,25 Lagja maleardi

PAKETA 2

N.r. Shifra Tipi Zona Rruga Кuadrati Harxhimi  I
energjis KW/h

Përshkrimi

1 МЛ08 Bilbord Zona
1

rr.  Vllezërit
Gjinoski

К21 0,25 Parku  në  afërsi  të
Komunës

2 МЛ09 Bilbord Zona
1

rr. Major Çede
Filiposki

К22 0,25 Parku i qytetit

3 МЛ10 Bilbord Zona
1

Bul.  Vllezërit
Gjinoski

К23 0,25 Në afërsi  të parkingut të
BFI

4 МЛ11 Bilbord Zona
1

Bul.  Goce
Delçev

К24 0,25 Në Afërsi të Halk Bank
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5 МЛ12 Bilbord Zona
1

rr.  Vllezërit
Gjinoski

К25 0,25 Në  afërsi  të  Gjykatës
Themelore

6 МЛ13 Bilbord Zona
2

rr. Beliçica К26 0,25 Në Afërsi të Gorni Polog

7 МЛ14 Bilbord Zona
2

Bul.  Vllezërit
Gjinoski

К27 0,25 Lagja maleardi

PAKETA 3

N.r. Shifra Tipi Zona Rruga Кuadrati Harxhimi  I
energjis KW/h

Përshkrimi

1 МЛ15 Bilbord Zona
1

rr.  Vllezërit
Gjinoski

К31 0,25 Парк  во  близина  на
општина

2 МЛ16 Bilbord Zona
1

rr. Major Çede
Filiposki

К32 0,25 Градски парк

3 МЛ17 Bilbord Zona
1

Bul.  Vllezërit
Gjinoski

К33 0,25 Близина  на  паркинг  на
ИВЗ

4 МЛ18 Bilbord Zona
1

Bul.  Goce
Delçev

К34 0,25 Близина  на  паркинг  на
ИВЗ

5 МЛ19 Bilbord Zona
1

rr.  Vllezërit
Gjinoski

К35 0,25 Близина на основен Суд

6 МЛ20 Bilbord Zona
2

rr. Beliçica К36 0,25 Близина на Горни полог

7 МЛ21 Bilbord Zona
2

Bul.  Vllezërit
Gjinoski

К37 0,25 Населба Маеларди

PAKETA 4

N.r. Shifra Tipi Zona Rruga Кuadrati Harxhimi  I
energjis KW/h

Përshkrimi

1 LC001 LCD
PANEL

Zona
1

Bul.  Vllezërit
Gjinoski

S1-30 0,15 Ana  e  majtë  e
bulevarditshiquar  në
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drejtim të  veriut  (shtyllat
e ndriçimit publik)

2 LC002 LCD
PANEL

Zona
1

Bul.  Goce
Delçev

S1-20 0,15 Ana  e  majtë  e
bulevarditshiquar  në
drejtim  të  perendimit
(shtyllat  e  ndriçimit
publik)

3 LC003 LCD
PANEL

Zona
1

rr. Ilindenska S1-10 ç 0,15 shtyllat e ndriçimit publik

4 LC004 LCD
PANEL

Zona
1

rr.  Vllezërit
Gjinoski

S1-10 ç 0,15 shtyllat e ndriçimit publik

5 LC005 LCD
PANEL

Zona
1

rr. Jna S1-10 ç 0,15 shtyllat e ndriçimit publik

6 LC006 LCD
PANEL

Zona
1

rr. Beliçica S1-10 ç 0,15 shtyllat e ndriçimit publik

PAKETA 5

N.r. Shifra Tipi Zona Rruga Кuadrati Harxhimi  I
energjis KW/h

Përshkrimi

1 lLC001 LCD
PANEL

Zona
1

Bul.  Vllezërit
Gjinoski

S1-30 0,15 Ana  e  djajthtë  e
bulevarditshiquar  në
drejtim të  veriut  (shtyllat
e ndriçimit publik)

2 LC002 LCD
PANEL

Zona
1

Bul.  Goce
Delçev

S1-20 0,15 Ana  e  djajthtë  e
bulevarditshiquar  në
drejtim  të  perendimit
(shtyllat  e  ndriçimit
publik)

3 LC003 LCD
PANEL

Zona
1

rr. Ilindenska S1-10 t 0,15 shtyllat e ndriçimit publik

4 LC004 LCD
PANEL

Zona
1

rr.  Vllezërit
Gjinoski

S1-10 t 0,15 shtyllat e ndriçimit publik

5 LC005 LCD
PANEL

Zona
1

rr. Jna S1-10 t 0,15 shtyllat e ndriçimit publik

6 LC006 LCD Zona rr. Beliçica S1-10 t 0,15 shtyllat e ndriçimit publik
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PANEL 1

PAKETA 6

N.r. Shifra Tipi Zona Rruga Кuadrati Harxhimi  I
energjis KW/h

Përshkrimi

1 SL01 City
Light

Zona
1

rr.  Borçe
jovanoski  dhe
rr.Ilindenska

SL1-5 0,06 Плоштад Маршал Тито
dhe rr. Ilindenska

2 Sl02 City
Light

zona
2

Bul.  Vllezërit
Gjinoski  dhe
rr. Ilindenska

SL6-10 0,06 Lagja  Maleardi  dhe  në
afërsi  të  Shtëpisë  së
kulturës

 
Бр.Nr.09-2375/42
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të Vendimit  për e zgjatjen e orarit
të punës për objektet e hotelierisë në territorin

e Komunës së Gostivarit

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на Одлука продолжување

на работното време за угостителските
објекти на подрачјето на Општина Гостивар

bul.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit”        _   “Службен гласник на Општина Гостивар    
  Numri  12   24.12.2021          Faqja               [ 385 ]       Страна     24.12.2021           Број 12

Shpallet  Vendimi  për  e  zgjatjen  e  orarit  të
punës për objektet e hotelierisë në territorin e
Komunës  së  Gostivarit  nr.08-2349/1 që
Këshilli  i  Komunës  së  Gostivarit  e  solli  në
seancën e mbajtur më datë  24.12.2021.      

                               

Се  прогласува Одлука  продолжување  на
работното време за угостителските објекти
на подрачјето на Општина Гостивар
 бр.08-2349/1  што  Советот  на  Општина
Гостивар  ja донесе  на  седницата  одржана
на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.

Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр.08-2349/1
24.12.2021
Gostivar/ Гостивар

Bazuar  në nenin 36 të  Ligjit  për  Vetëqeverisje
Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM ″ nr. 05/02 dhe
neni  23  paragrafi  3  i  Ligjit  për  veprimtarinë
hotelierike  ("Gazeta  Zyrtare  e  Republikës  së
Maqedonisë"  nr.  62/2004,  89/2008,  115/2010,
53/2011,  141  /2012,  164/2013,  187/2013,
166/2014,  199/2014,  129/2015,  192/2015,
39/2016,  53/2016  dhe  71/2016  dhe  "Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut"
nr. 31/2020) Këshilli i Komunës së Gostivarit në
seancën e 3 e mbajtur më 24.12.2021, miratoi

V E N D I M
për e zgjatjen e orarit të punës për objektet e

hotelierisë në territorin e Komunës së Gostivarit

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа  (″Службен  весник  на  РМ″бр.
05/02)  и член  23  став  3   од  Закон  за
угостителската  дејност  („Службен  весник  на
Република  Македонија“  бр.  62/2004,  89/2008,
115/2010,  53/2011,  141/2012,  164/2013,
187/2013,  166/2014,  199/2014,  129/2015,
192/2015,  39/2016,  53/2016  и  71/2016  и
„Службен  весник  на  Република  Северна
Македонија“ бр. 31/2020) Советот на Општина
Гостивар на 3 седница, одржана на 24.12.2021
година, донесе

О Д Л У К А
За продолжување на работното време за
угостителските објекти на подрачјето на

Општина Гостивар
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Neni 1
Sipas  Ligjit  për  veprimtarinë  hotelierike,
hotelieri  mund  të  organizojë  kryerjen  e
veprimtarisë  hotelierike  gjatë  orarit  të  punës,
edhe atë:
1)  Objekte  hotelierike  për  akomodim  (hotele,
motele,  konvikte,  vendbanime  turistike,
qëndrime gjatë natës dhe vendpushimet) mund të
punojnë nga ora 00:00 deri në orën 24:00, dhe
objektet hotelierike për ushqim të cilat janë pjesë
e objekteve të akomodimit pas orës 24:00 mund
të sigurojnë ofrojnë vetëm shërbime hotelierike
për ushqim të shpejtë;
2) objektet  hotelierike për ushqim nga neni 19
paragrafi  1  pika  1  të  këtij  ligji,  të  cilat
përfaqësojnë një njësi ndërtimore të vendosur në
pikat kufitare, aeroportet, stacionet hekurudhore
dhe stacionet e benzinës mund të funksionojnë
nga ora 00:00 deri në orën 24:00;
3)  objektet  hotelierike  për  ushqim  pavarësisht
nga  lloji  i  shërbimeve  hotelierike  mund  të
punojnë nga ora 07:00 deri në orën 24:00, ndërsa
më 31 dhjetor deri në orën 07:00 të ditës tjetër;
4)  objektet  hotelierike  për  ushqim  pavarësisht
nga  lloji  i  shërbimeve  hotelierike  në  ditët  e
premten  dhe  e  shtunë,  në  vigjilie  të  ditëve  të
festave  dhe  në  ditët  e  festave,  si  dhe  në
periudhën nga 1 qershori deri më 31 gusht dhe
në periudhën nga 25 dhjetori deri më 15 shkurt
mund të punojnë nga ora 07:00 deri në ora 01:00
të  nesërmen,  dhe  më  31  Dhjetor  deri  në  ora
07:00 të ditës tjetër,  1 dhe 2 Janar deri  në ora
03:00 të ditës tjetër;
5) Objektet  e hotelierisë -  bar nate dhe kabare
mund të punojnë nga ora 20:00 deri në ora 04:00
të  nesërmen,  të  Premteve  dhe  të  Shtunave,  në
vigjilie  të  festave  dhe  në  ditë  feste,  si  dhe  në
periudhën nga 1 qershori deri më 31 gusht dhe
në periudhën nga 25 dhjetori deri më 15 shkurt
mund të punojë nga ora 20:00 deri në orën 05:00
të  ditës  tjetër,  dhe më 31 dhjetor  deri  në  orën
20:00 të ditës tjetër, 1 dhe 2 janar deri në orën
06:00 të ditës tjetër dhe

Член 1
Согласно  Закон  за  угостителската  дејност,
угостителот  може  да  организира  вршење  на
угостителска дејност во работно време, и тоа:

1)  угостителските  објекти  за  сместување
(хотели,  мотели,  пансиони,  туристички
населби, ноќевалишта и одморалишта) можат
да  работат  од  00,00  до  24,00  часот,  а
угостителските  објекти  за  исхрана  кои  се  во
состав  на  објектите  за  сместување  по  24,00
часот  можат  да  даваат  само  угостителски
услуги за брза храна;
2)  угостителските  објекти  за  исхрана  од
членот  19  став  1  точка  1  на  овој  закон,  кои
претставуваат една градежна целина лоцирани
на  граничните  премини,  аеродроми,
железнички станици и бензински пумпи можат
да работат од 00,00 до 24,00 часот;
3) угостителските објекти за исхрана без оглед
на  видот  на  угостителските  услуги  може  да
работат  од  07,00  до  24,00  часот,  а  на  31
декември до 07,00 часот наредниот ден;
4) угостителските објекти за исхрана без оглед
на  видот  на  угостителските  услуги  во
деновите  петок  и  сабота,  спроти  празнични
денови  и  празнични  денови,  како  и  во
периодот од 1 јуни до 31 август и во периодот
од  25  декември  до  15  февруари  можат  да
работат од 07,00 до 01,00 часот наредниот ден,
а на 31 декември до 07,00 часот наредниот ден,
1 и 2 јануари до 03,00 часот наредниот ден;
5) угостителските објекти - ноќен бар и кабаре
можат  да  работат  од  20,00  до  04,00  часот
наредниот  ден,  во  деновите  петок  и  сабота,
спроти празнични денови и празнични денови,
како и во периодот од 1 јуни до 31 август и во
периодот  од  25  декември  до  15  февруари
можат да работат од 20,00 часот до 05,00 часот
наредниот ден, а на 31 декември до 20 часот
наредниот ден,  1  и  2 јануари до 06,00 часот
наредниот ден и
6)  угостителски  објект  -  дискоклуб  и
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6) Objekti i  hotelierisë - disko klubi dhe disko
klubi në mjedis  të hapur mund të punojnë nga
ora 19:00 deri  në orën 04:00 të  ditës tjetër,  të
Premteve dhe të Shtunave, në vigjilie të festave
dhe  në  ditë  feste,  si  dhe  në  periudhën  nga  1
qershori deri më 31 gusht dhe në periudhën nga
25  dhjetori  deri  më  15  shkurt  ata  mund  të
punojnë nga ora 19:00 deri në orën 05:00 të ditës
tjetër, dhe më 31 dhjetor deri në orën 19:00 të
ditës tjetër, 1 dhe 2 janar deri në orën 06.00 të
ditës tjetër.

Neni 2

Zgjatja e orarit të punës prej  dy orësh, është e
vlefshme:
01.01.2021
02.01.2021
03.01.2021
06.01.2021
07.01.2021
08.01.2021
14.01.2021
15.01.2021 dhe
16.01.2021

Neni 3
Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e publikimit në
“Buletinin Zyrtar të Komunës së Gostivarit”

дискоклуб на отворен простор може да работи
од  19,00  до  04,00  часот  наредниот  ден,  во
деновите  петок  и  сабота,  спроти  празнични
денови  и  празнични  денови,  како  и  во
периодот од 1 јуни до 31 август и во периодот
од  25  декември  до  15  февруари  можат  да
работат  од  19,00  часот  до  05,00  часот
наредниот ден, а на 31 декември до 19 часот
наредниот ден,  1  и  2 јануари до 06,00 часот
наредниот ден.

Член 3

Продолжувањето  на  работното  време  од  два
часа, важи:
01.01.2021
02.01.2021
03.01.2021
06.01.2021
07.01.2021
08.01.2021
14.01.2021
15.01.2021 и
16.01.2021

Член 3
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на
објавувањето  во  “Службен  гласник  на
Општина Гостивар"

                                                             

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Dr.Valbon Limani d.v.
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Бр.Nr.09-2375/43
28.12.2021
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
R.M”  nr.5/02),  Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

A K T V E N D I M
për shpallje  të VENDIMIT për alokimin e

mjeteve financiare prej programës së buxhetit
për zbukurimin e qytetit për vitin e ri për

nevojat e Shoqatës për autizëm  Blue Puzzel
-Gostivar

Shpallet  VENDIMI për  alokimin  e  mjeteve
financiare  prej  programës  së  buxhetit  për
zbukurimin e qytetit për vitin e ri për    nevojat

   

Врз  основа  на  член  50 став  1  точка 3  од
Законот за локална самоуправа  (“Службен
Весник на Р.М”  бр.5/02),  Градоначалникот
на Општина Гостивар донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување на ОДЛУКА За алокација
на финансиките средства од програмата на

буџет за украсување на градот за нова
година за потребите на Здружението за

аутизам   Blue Puzzel

Се  прогласува ОДЛУКА  За  алокација  на
финансиките  средства  од  програмата  на
буџет  за  украсување  на  градот  за  нова
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e Shoqatës për autizëm  Blue Puzzel -Gostivar
nr.08-2350/1 që  Këshilli  i  Komunës  së
Gostivarit e solli në seancën e mbajtur më datë
24.12.2021.                                     

година  за  потребите  на  Здружението  за
аутизам    Blue  Puzzel бр.08-2350/1  што
Советот на Општина Гостивар ja донесе на
седницата одржана на  24.12.2021.

     

Kryetari i Komunës
Градоначалник

Arben Taravari d.v.

Këshilli i Komunës së Gostivarit 
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.08-2350/1
 24.12.2021
Gostivar/Гостивар

Në bazë të nenit 36 parag. 1 pika 2 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (Gz. zyrtare e R.M nr.
05/02), nenit 145 të Rregullores për punën е
Këshillit të Komunës (“Bul. Zyrtar i KG”- nr
1/06),Këshilli  i  Komunës  së  Gostivarit  në
seancën  e  3-të  ,  të  mbajtur  më  24.12.2021
solli:

VENDIM
për alokimin e mjeteve financiare prej

programës së buxhetit për zbukurimin e
qytetit për vitin e ri për    nevojat e Shoqatës

për autizëm  Blue Puzzel -Gostivar

Neni 1

Me këtë  Vendim alokоhen  mjetet  financiare
prej programës së buxhetit për zbukurimin e

Врз основа на  член 36 став 1 точка 2 од
Законот  за  локалната  самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр. 05/02), член 145 од
Деловникот  за  работа  на  Советот  на
Општината (“Сл. гласник на ОГ“ бр.1/06),
Советот  на  Општина  Гостивар  на  3–та,
седница одржана на ден 24.12.07.2021 год,
донесе:

ОДЛУКА
За алокација на финансиките средства од

програмата на буџет за украсување на
градот за нова година за потребите на
Здружението за аутизам   Blue Puzzel

Член 1

Со  ова  Одлука  сe  алoцират  финансиките
средства  од  програмата  на  буџет  за
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qytetit për vitin e ri për    nevojat e Shoqatës
për  autizëm  Blue  Puzzel -Gostivar   mjete
finansiare  nga  Buxheti  i  Кomunës  së
Gostivarit për vitin 2021dhe 2022

Neni 2

Mjetet të cilat ndahen nga Buxheti i Komunës
së  Gostivarit  për  Shoqatën  Blue  Puzel  për
trajnimin  e  stafit  të  qendrës  për  autizëm në
Gostivar  në  vlerë  prej  600,000,00 den.,  nga
programa A0-Këshill  i  komunës ,  Zëri  463-
transfere të OJQ-ve. 

Neni 3

Mjetet e ndara në vlerë si në nenin 2 të këtij
Vendimi do të barten nga Buxheti i Komunës
së Gostivarit,  për Shoqatën Blue Puzel në dy
etapa  për vitin 2021 dhe 2022

Neni 4

Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e miratimit
dhe  e  njëjta  do  të  shpallet  në  ,,  Buletinin
Zyrtar të Komunës së Gostivarit”. 

украсување  на  градот  за  нова  година  за
потребите  на  Здружението  за  аутизам
Blue  Puzzel од  Буџетот  на  Општина
Гостивар за 2021 год. и 2022

Член 2

 Средствата  кои  се  доделуваатод  Буџетот
на Општина Гостивар на  Здружение  Blue
Puzel за  обучување  на  вработените  во
центарот  за  аутизам  во  гостивар  од
600,000,00 ден., од програма А0 – совет на
општина  Гостивар  ,  на  ставка  463  –
трансфери до НВО. 

Член 3

Одобрените средства во износ како во член
2 на ова одлука ќе се префрлат од Буџетот
на Општина Гостивар на  Здружение  Blue
Puzel во две етапи за 2021 и 2022 год

Член 4
 
Ова  Одлука  стапува  во  сила  со  денот  на
донесувањето и истото ќе биде се објави во
,,Службен Гласник на Општина Гостивар”.

Kryetari i Këshillit
Претседател на Советот

Valbon Limani d.v.
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Në përputhje me nenin 2,  pika 8  të Ligjit për buxhete (G.z e R.M nr. 64/05, 4/08, 103/08,
156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15) dhe nenit  28 të  Ligjit për financimin e NJVQ-le (G.z.
e R.M nr.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 , 209/18 dhe 244/19), Këshilli i Komunës
së Gostivarit në seancën e    -të , të mbajtur më  ,,,,.12.2021 solli :

BUXHETI  
I  KOMUNËS SË GOSTIVARIT   PËR VITIN 2022

1.Pjesa e përgjithshme
Neni 1

Buxheti i Komunës së Gostivarit për vitin 2022 përbëhet nga:   
                                                                                                            BUXHETI                           
I.GJITHSEJ TË HYRA                                                              1.146.000.000          
____________________________________________________________________________ 
   Të hyra tatimore                                                                          247.080.000
    Të hyra  jotatimore                                                                       42.435.000
    T hyra  kapitale                                                                             24.570.000
    Të hyra nga dotacionet                                                               724.633.000
     Transfere                                                                                       93.100.000
    Të hyra nga donacionet                                                                 14.182.000

    II.GJITHSEJ TË DALA                                                          1.134.900.000
______________________________________________________________

      - Destinime të përcaktuara                                                     1.130.900.000
      - Rezervat                                                                                        4.000.000

III.DEFICIT                                                                                        11.100.000
IV.FINANCIMI                                                                                 -11.100.000

Hyrje                                                                                                                    0
         Hyrje vendore                                                                                            0

          Të hyra nga jashtë                                                                                    0

        
 Dalje                                                                                                    11.100.000
         Pagimi i kryegjësë                                                                      11.100.000

                                                                       Neni 2

Të hyrat e Buxhetit  në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të
dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara në bilancin e të dalave për vitin 2022 dhe ate
siç vijon: 
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                                                            Neni 3

       Buxheti i Komunës së Gostivarit  për vitin 2022  hyn në fuqi me 01.01.2022  dhe do të
shpallet në “Buletinin Zyrtar” të Komunës së Gostivarit.

Nr.08-
,,,,.12.2021

                                                 Këshilli i Komunës së Gostivarit
                                                                    Kryetar
                                                             Valbon Limani
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1.136.500.000 1.146.000.000014.182.000724.633.00032.185.000375.000.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B     U     X     H     E     T

Buxheti
T` ardhura
nga Bushet

T` ardhuta nga
aktivitetet

vet`financuese

T` ardhura nga
dotacionet

T` ardhura nga
donacionet

T` ardhura nga
kredite

GJITHSEJ T~
HYRAT

BILANCI I T~ HYRAVE N~ NIVEL T~ Z~RIT

71 T~ ARDHURA TATIMORE 247.080.000 0 0 0 0238.040.000 247.080.000

711 Tatimi mbi te ardhurat, mbi  fitimin dhe  fitimet kapitale 09.910.000 0 0 09.410.000 9.910.000

713 Tatime mbi pronen 093.500.000 0 0 090.140.000 93.500.000

717 Tatim mbi sherbime specifike 0143.370.000 0 0 0138.090.000 143.370.000

718 Taksa per shfrytezim ose leje per kryerjen e veprimtarive 0300.000 0 0 0400.000 300.000

72 TE ARDHURA JOTATIMORE 10.250.000 32.185.000 0 0 032.290.000 42.435.000

721 Te ardhura sipermarrese dhe te ardhura mbi pronen 00 0 0 020.000 0

722 Gjoba, taksa gjyqesore dhe administrative 02.200.000 30.000 0 02.430.000 2.230.000

723 Taksa dhe kompensime 00 32.105.000 0 021.657.000 32.105.000

724 Sherbime te tjera qeveritare 00 50.000 0 050.000 50.000

725 Te ardhura te tjera jotatimore 08.050.000 0 0 08.133.000 8.050.000

73 TE ARDHURAT KAPITALE 24.570.000 0 0 0 035.340.000 24.570.000

733 Shitja e truallit dhe investime jomateriale 024.570.000 0 0 035.340.000 24.570.000

74 TRANSFERE DHE DONACIONE 93.100.000 0 724.633.000 14.182.000 0821.330.000 831.915.000

741 Transfetre nga nivelet tjera te pushtetit 093.100.000 0 724.633.000 0816.330.000 817.733.000

742 Donacione nga shtetet e huaja 00 0 0 14.182.0005.000.000 14.182.000

75 DETYRIME TE BRENDSHME 0 0 0 0 09.500.000 0

754 Detyrime te tjera te vendit 00 0 0 09.500.000 0

1



1.146.000.000724.633.000 014.182.000375.000.0001.136.500.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti
Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

BILANCI I SHPENZIMEVE N~ NIVEL T~ Z~RIT

00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

66.190.00040 Paga dhe  kompensime 710.629.000 0 669.676.000 0 0 735.866.000

401 Paga themelore 503.872.000 43.000.000 0 477.800.000 0 0 520.800.000

402 Kontribute per sigurim social 198.757.000 14.690.000 0 191.876.000 0 0 206.566.000

404 Kontribute 8.000.000 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000

4.000.00041 Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 6.000.000 0 0 0 0 4.000.000

413 Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 6.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

165.210.00042 Mallra dhe sherbime 228.805.900 28.704.000 53.157.000 1.270.000 0 248.341.000

420 Shpensime te rruges dhe ditore 806.000 500.000 466.000 0 0 0 966.000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 57.857.000 33.750.000 2.297.000 27.019.000 0 0 63.066.000

423 Materiale dhe inventar i imet 17.819.000 4.250.000 9.105.000 4.578.000 0 0 17.933.000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 79.649.000 61.700.000 7.316.000 5.710.000 0 0 74.726.000

425 Sherbime kontraktuese 38.265.900 32.200.000 8.488.000 15.400.000 1.000.000 0 57.088.000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 8.909.000 7.310.000 1.032.000 450.000 270.000 0 9.062.000

427 Punesime te perkohshme 25.500.000 25.500.000 0 0 0 0 25.500.000

1.000.00045 Pagim kamatash 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

452 Pagime kamatash ndaj kreditoreve vendas 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

29.950.00046 Subvencione dhe transferime 44.460.000 150.000 1.800.000 2.912.000 0 34.812.000

461 Subvencione per ndermarrjet publike 4.500.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 13.450.000 8.400.000 0 0 2.912.000 0 11.312.000

464 Transferime te ndryshme 26.510.000 18.550.000 150.000 1.800.000 0 0 20.500.000

600.00047 Benefite sociale 500.000 0 0 0 0 600.000

471 Kompensime sociale 500.000 600.000 0 0 0 0 600.000

96.950.00048 Shpenzime kapitale 135.155.100 3.331.000 0 10.000.000 0 110.281.000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 8.031.000 3.000.000 1.194.000 0 0 0 4.194.000

482 Objekte te tjera ndertimore 117.200.000 83.550.000 840.000 0 10.000.000 0 94.390.000

483 Blerje mobiljesh 1.024.100 400.000 677.000 0 0 0 1.077.000

485 Investime dhe mjete jofinanciare V 8.000.000 7.000.000 20.000 0 0 0 7.020.000

486 Blerje automjetesh 900.000 3.000.000 600.000 0 0 0 3.600.000

1



11.100.00049 Pagimi i kryegjese 9.950.000 0 0 0 0 11.100.000

492 Pagimi i kryegjese ndaj institucioneve vendase 2.350.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

493 Pagimi i kryegjese deri te nivele te tjera te pushtetit 7.600.000 7.600.000 0 0 0 0 7.600.000
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1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0A0 KESHILLI I QYTETIT 21.360.000 17.300.000 0 2.912.000 0 20.212.000

A00 KESHILLI I QYTETIT 21.360.000 17.300.000 0 0 2.912.000 0 20.212.000

Paga dhe  kompensime 5.100.00040 6.200.000 0 0 0 0 6.200.000
401 Paga themelore 600.000 700.000 0 0 0 0 700.000

404 Kontribute 4.500.000 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000

Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 4.700.00041 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
413 Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 4.700.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

Mallra dhe sherbime 1.360.00042 1.150.000 0 0 0 0 1.150.000
423 Materiale dhe inventar i imet 575.000 300.000 0 0 0 0 300.000

425 Sherbime kontraktuese 628.000 650.000 0 0 0 0 650.000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 157.000 200.000 0 0 0 0 200.000

Subvencione dhe transferime 10.200.00046 6.950.000 0 0 2.912.000 0 9.862.000
461 Subvencione per ndermarrjet publike 4.500.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 4.600.000 3.100.000 0 0 2.912.000 0 6.012.000

464 Transferime te ndryshme 1.100.000 850.000 0 0 0 0 850.000

T` hyra :

Shpenzime :

A00 KESHILLI I QYTETIT 21.360.000 17.300.000 0 0 2.912.000 0 20.212.000

40 05.100.000 6.200.000 0 0 0Paga dhe  kompensime 6.200.000
401 600.000 700.000 0 0 0 0Paga themelore 700.000
404 4.500.000 5.500.000 0 0 0 0Kontribute 5.500.000

41 04.700.000 3.000.000 0 0 0Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 3.000.000
413 4.700.000 3.000.000 0 0 0 0Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 3.000.000

42 01.360.000 1.150.000 0 0 0Mallra dhe sherbime 1.150.000
423 575.000 300.000 0 0 0 0Materiale dhe inventar i imet 300.000
425 628.000 650.000 0 0 0 0Sherbime kontraktuese 650.000
426 157.000 200.000 0 0 0 0Shpenzime te tjera rrjedhese 200.000

46 010.200.000 6.950.000 0 2.912.000 0Subvencione dhe transferime 9.862.000
461 4.500.000 3.000.000 0 0 0 0Subvencione per ndermarrjet publike 3.000.000
463 4.600.000 3.100.000 0 0 2.912.000 0Transferime deri te organizatat joqeveritare 6.012.000
464 1.100.000 850.000 0 0 0 0Transferime te ndryshme 850.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0A1 AKTIVITETET E ZGJEDHJEVE DHE REFERENZA 13.300.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000

A10 AKTIVITETE ZGJEDHORE DHE REFERENDUM 13.300.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

Mallra dhe sherbime 1.300.00042 0 0 0 0 0 0
425 Sherbime kontraktuese 1.300.000 0 0 0 0 0 0

Subvencione dhe transferime 12.000.00046 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000
463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

464 Transferime te ndryshme 11.000.000 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000

T` hyra :

Shpenzime :

A10 AKTIVITETE ZGJEDHORE DHE REFERENDUM 13.300.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

42 01.300.000 0 0 0 0Mallra dhe sherbime 0
425 1.300.000 0 0 0 0 0Sherbime kontraktuese 0

46 012.000.000 12.000.000 0 0 0Subvencione dhe transferime 12.000.000
463 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0Transferime deri te organizatat joqeveritare 1.000.000
464 11.000.000 11.000.000 0 0 0 0Transferime te ndryshme 11.000.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0D0 KRYETARI I KOMUNAS 7.640.000 6.910.000 0 0 0 6.910.000

D00 KRYETARI I QYTETIT 7.640.000 6.910.000 0 0 0 0 6.910.000

Paga dhe  kompensime 1.240.00040 1.390.000 0 0 0 0 1.390.000
401 Paga themelore 890.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

402 Kontribute per sigurim social 350.000 390.000 0 0 0 0 390.000

Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 1.300.00041 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
413 Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 1.300.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

Mallra dhe sherbime 3.300.00042 2.520.000 0 0 0 0 2.520.000
420 Shpensime te rruges dhe ditore 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

423 Materiale dhe inventar i imet 100.000 150.000 0 0 0 0 150.000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 100.000 0 0 0 0 0 0

425 Sherbime kontraktuese 100.000 150.000 0 0 0 0 150.000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 2.800.000 2.020.000 0 0 0 0 2.020.000

Subvencione dhe transferime 1.300.00046 1.400.000 0 0 0 0 1.400.000
463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 350.000 300.000 0 0 0 0 300.000

464 Transferime te ndryshme 950.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000

Benefite sociale 500.00047 600.000 0 0 0 0 600.000
471 Kompensime sociale 500.000 600.000 0 0 0 0 600.000

T` hyra :

Shpenzime :

D00 KRYETARI I QYTETIT 7.640.000 6.910.000 0 0 0 0 6.910.000

40 01.240.000 1.390.000 0 0 0Paga dhe  kompensime 1.390.000
401 890.000 1.000.000 0 0 0 0Paga themelore 1.000.000
402 350.000 390.000 0 0 0 0Kontribute per sigurim social 390.000

41 01.300.000 1.000.000 0 0 0Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 1.000.000
413 1.300.000 1.000.000 0 0 0 0Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 1.000.000

42 03.300.000 2.520.000 0 0 0Mallra dhe sherbime 2.520.000
420 100.000 100.000 0 0 0 0Shpensime te rruges dhe ditore 100.000
421 100.000 100.000 0 0 0 0Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 100.000
423 100.000 150.000 0 0 0 0Materiale dhe inventar i imet 150.000
424 100.000 0 0 0 0 0Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 0
425 100.000 150.000 0 0 0 0Sherbime kontraktuese 150.000
426 2.800.000 2.020.000 0 0 0 0Shpenzime te tjera rrjedhese 2.020.000

46 01.300.000 1.400.000 0 0 0Subvencione dhe transferime 1.400.000
463 350.000 300.000 0 0 0 0Transferime deri te organizatat joqeveritare 300.000
464 950.000 1.100.000 0 0 0 0Transferime te ndryshme 1.100.000

47 0500.000 600.000 0 0 0Benefite sociale 600.000
471 500.000 600.000 0 0 0 0Kompensime sociale 600.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0E0 ADMINISTRATA E KOMUNES 121.970.000 126.850.000 0 0 0 126.850.000

E00 ADMINISTRATA E KOMUNES 121.970.000 126.850.000 0 0 0 0 126.850.000

Paga dhe  kompensime 53.100.00040 56.800.000 0 0 0 0 56.800.000
401 Paga themelore 36.100.000 39.800.000 0 0 0 0 39.800.000

402 Kontribute per sigurim social 13.500.000 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000

404 Kontribute 3.500.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

Mallra dhe sherbime 50.970.00042 53.750.000 0 0 0 0 53.750.000
420 Shpensime te rruges dhe ditore 300.000 400.000 0 0 0 0 400.000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 3.910.000 4.450.000 0 0 0 0 4.450.000

423 Materiale dhe inventar i imet 4.150.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 3.800.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

425 Sherbime kontraktuese 9.050.000 11.400.000 0 0 0 0 11.400.000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 4.260.000 4.500.000 0 0 0 0 4.500.000

427 Punesime te perkohshme 25.500.000 25.500.000 0 0 0 0 25.500.000

Pagim kamatash 1.000.00045 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
452 Pagime kamatash ndaj kreditoreve vendas 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

Subvencione dhe transferime 6.950.00046 4.200.000 0 0 0 0 4.200.000
464 Transferime te ndryshme 6.950.000 4.200.000 0 0 0 0 4.200.000

Pagimi i kryegjese 9.950.00049 11.100.000 0 0 0 0 11.100.000
492 Pagimi i kryegjese ndaj institucioneve vendase 2.350.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

493 Pagimi i kryegjese deri te nivele te tjera te pushtetit 7.600.000 7.600.000 0 0 0 0 7.600.000

T` hyra :

Shpenzime :



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

E00 ADMINISTRATA E KOMUNES 121.970.000 126.850.000 0 0 0 0 126.850.000

40 053.100.000 56.800.000 0 0 0Paga dhe  kompensime 56.800.000
401 36.100.000 39.800.000 0 0 0 0Paga themelore 39.800.000
402 13.500.000 14.000.000 0 0 0 0Kontribute per sigurim social 14.000.000
404 3.500.000 3.000.000 0 0 0 0Kontribute 3.000.000

42 050.970.000 53.750.000 0 0 0Mallra dhe sherbime 53.750.000
420 300.000 400.000 0 0 0 0Shpensime te rruges dhe ditore 400.000
421 3.910.000 4.450.000 0 0 0 0Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 4.450.000
423 4.150.000 3.500.000 0 0 0 0Materiale dhe inventar i imet 3.500.000
424 3.800.000 4.000.000 0 0 0 0Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 4.000.000
425 9.050.000 11.400.000 0 0 0 0Sherbime kontraktuese 11.400.000
426 4.260.000 4.500.000 0 0 0 0Shpenzime te tjera rrjedhese 4.500.000
427 25.500.000 25.500.000 0 0 0 0Punesime te perkohshme 25.500.000

45 01.000.000 1.000.000 0 0 0Pagim kamatash 1.000.000
452 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0Pagime kamatash ndaj kreditoreve vendas 1.000.000

46 06.950.000 4.200.000 0 0 0Subvencione dhe transferime 4.200.000
464 6.950.000 4.200.000 0 0 0 0Transferime te ndryshme 4.200.000

49 09.950.000 11.100.000 0 0 0Pagimi i kryegjese 11.100.000
492 2.350.000 3.500.000 0 0 0 0Pagimi i kryegjese ndaj institucioneve vendase 3.500.000
493 7.600.000 7.600.000 0 0 0 0Pagimi i kryegjese deri te nivele te tjera te pushtetit 7.600.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0EA SHPENZIMET KAPITALE TE KOMUNES 3.820.000 9.400.000 0 0 0 9.400.000

EA0 SHPENZIMET KAPITALE TE KOMUNES 3.820.000 9.400.000 0 0 0 0 9.400.000

Shpenzime kapitale 3.820.00048 9.400.000 0 0 0 0 9.400.000
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 3.120.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

482 Objekte te tjera ndertimore 0 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

483 Blerje mobiljesh 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000

486 Blerje automjetesh 300.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

T` hyra :

Shpenzime :

EA0 SHPENZIMET KAPITALE TE KOMUNES 3.820.000 9.400.000 0 0 0 0 9.400.000

48 03.820.000 9.400.000 0 0 0Shpenzime kapitale 9.400.000
480 3.120.000 3.000.000 0 0 0 0Blerje e pajisjeve dhe makinerive 3.000.000
482 0 3.000.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 3.000.000
483 400.000 400.000 0 0 0 0Blerje mobiljesh 400.000
486 300.000 3.000.000 0 0 0 0Blerje automjetesh 3.000.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0F1 PLANIFIKIMI URBANISTIK 6.100.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000

F10 PLANIFIKIMI URBANISTIK 6.100.000 4.500.000 0 0 0 0 4.500.000

Mallra dhe sherbime 6.100.00042 4.500.000 0 0 0 0 4.500.000
425 Sherbime kontraktuese 6.100.000 4.500.000 0 0 0 0 4.500.000

T` hyra :

Shpenzime :

F10 PLANIFIKIMI URBANISTIK 6.100.000 4.500.000 0 0 0 0 4.500.000

42 06.100.000 4.500.000 0 0 0Mallra dhe sherbime 4.500.000
425 6.100.000 4.500.000 0 0 0 0Sherbime kontraktuese 4.500.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0F2 RREGULLIMI I TOKES NDERTIMORE 9.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000

F20 RREGULLIMI I TOKES NDERTIMORE 9.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

Mallra dhe sherbime 9.000.00042 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 9.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

T` hyra :

Shpenzime :

F20 RREGULLIMI I TOKES NDERTIMORE 9.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

42 09.000.000 6.000.000 0 0 0Mallra dhe sherbime 6.000.000
424 9.000.000 6.000.000 0 0 0 0Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 6.000.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0FA RREGULLIMI I TOKES NDERTIMORE (SHPENZIME KAPITALE) 8.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000

FA0 RREGULLIMI I TOKES NDERTIMORE (SHPENZIME KAPITALE) 8.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

Shpenzime kapitale 8.000.00048 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000
485 Investime dhe mjete jofinanciare V 8.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

T` hyra :

Shpenzime :

FA0 RREGULLIMI I TOKES NDERTIMORE (SHPENZIME KAPITALE) 8.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

48 08.000.000 7.000.000 0 0 0Shpenzime kapitale 7.000.000
485 8.000.000 7.000.000 0 0 0 0Investime dhe mjete jofinanciare V 7.000.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0G1 PERKRAHJE TE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 800.000 990.000 0 270.000 0 1.260.000

G10 PERKRAHJE TE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 800.000 990.000 0 0 270.000 0 1.260.000

Mallra dhe sherbime 400.00042 590.000 0 0 270.000 0 860.000
426 Shpenzime te tjera rrjedhese 400.000 590.000 0 0 270.000 0 860.000

Subvencione dhe transferime 400.00046 400.000 0 0 0 0 400.000
464 Transferime te ndryshme 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000

T` hyra :

Shpenzime :

G10 PERKRAHJE TE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 800.000 990.000 0 0 270.000 0 1.260.000

42 0400.000 590.000 0 270.000 0Mallra dhe sherbime 860.000
426 400.000 590.000 0 0 270.000 0Shpenzime te tjera rrjedhese 860.000

46 0400.000 400.000 0 0 0Subvencione dhe transferime 400.000
464 400.000 400.000 0 0 0 0Transferime te ndryshme 400.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0GD PROEKTI PER EFIKASITET ENERGJETIK 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000

GD0 PROEKT PER EFIKASITET ENERGJETIK 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

Shpenzime kapitale 3.000.00048 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
482 Objekte te tjera ndertimore 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

T` hyra :

Shpenzime :

GD0 PROEKT PER EFIKASITET ENERGJETIK 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

48 03.000.000 3.000.000 0 0 0Shpenzime kapitale 3.000.000
482 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 3.000.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0J2 LARGIMI DHE PASTRIMI I UJERAVE TE ZEZA 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000

J20 LARGIMI DHE PASTRIMI I UJERAVE TE ZEZA 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

Mallra dhe sherbime 3.000.00042 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

T` hyra :

Shpenzime :

J20 LARGIMI DHE PASTRIMI I UJERAVE TE ZEZA 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

42 03.000.000 3.000.000 0 0 0Mallra dhe sherbime 3.000.000
424 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 3.000.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0J3 NDRICIMI PUBLIK 23.400.000 25.500.000 0 0 0 25.500.000

J30 NDRICIMI PUBLIK 23.400.000 25.500.000 0 0 0 0 25.500.000

Mallra dhe sherbime 23.400.00042 25.500.000 0 0 0 0 25.500.000
421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 20.100.000 22.000.000 0 0 0 0 22.000.000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 3.300.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

T` hyra :

Shpenzime :

J30 NDRICIMI PUBLIK 23.400.000 25.500.000 0 0 0 0 25.500.000

42 023.400.000 25.500.000 0 0 0Mallra dhe sherbime 25.500.000
421 20.100.000 22.000.000 0 0 0 0Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 22.000.000
424 3.300.000 3.500.000 0 0 0 0Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 3.500.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0J4 HIGJIENA PUBLIKE 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000

J40 HIGJIENA PUBLIKE 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

Mallra dhe sherbime 5.000.00042 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

T` hyra :

Shpenzime :

J40 HIGJIENA PUBLIKE 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

42 05.000.000 5.000.000 0 0 0Mallra dhe sherbime 5.000.000
424 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 5.000.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0J6 MIREMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGEVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TE21.500.000 21.000.000 0 0 0 21.000.000

J60 MIREMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGEVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TE21.500.000 21.000.000 0 0 0 0 21.000.000

Mallra dhe sherbime 21.500.00042 21.000.000 0 0 0 0 21.000.000
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 21.500.000 21.000.000 0 0 0 0 21.000.000

T` hyra :

Shpenzime :

J60 MIREMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGEVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TE21.500.000 21.000.000 0 0 0 0 21.000.000

42 021.500.000 21.000.000 0 0 0Mallra dhe sherbime 21.000.000
424 21.500.000 21.000.000 0 0 0 0Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 21.000.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0J7 MIREMBAJTJA DHE SHFRYTEZIMI I PARQEVE DHE GJELBERIMEVE 19.100.000 19.000.000 0 0 0 19.000.000

J70 MIREMBAJTJA DHE SHFRYTEZIMI I PARQEVE DHE GJELBERIMEVE 19.100.000 19.000.000 0 0 0 0 19.000.000

Mallra dhe sherbime 19.100.00042 19.000.000 0 0 0 0 19.000.000
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 19.100.000 19.000.000 0 0 0 0 19.000.000

T` hyra :

Shpenzime :

J70 MIREMBAJTJA DHE SHFRYTEZIMI I PARQEVE DHE GJELBERIMEVE 19.100.000 19.000.000 0 0 0 0 19.000.000

42 019.100.000 19.000.000 0 0 0Mallra dhe sherbime 19.000.000
424 19.100.000 19.000.000 0 0 0 0Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 19.000.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0JA NDERTIMI I NDRICIMIT PUBLIK 4.700.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000

JA0 NDERTIMI I NDRICIMIT PUBLIK 4.700.000 2.800.000 0 0 0 0 2.800.000

Shpenzime kapitale 4.700.00048 2.800.000 0 0 0 0 2.800.000
482 Objekte te tjera ndertimore 4.700.000 2.800.000 0 0 0 0 2.800.000

T` hyra :

Shpenzime :

JA0 NDERTIMI I NDRICIMIT PUBLIK 4.700.000 2.800.000 0 0 0 0 2.800.000

48 04.700.000 2.800.000 0 0 0Shpenzime kapitale 2.800.000
482 4.700.000 2.800.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 2.800.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0JD NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE DHE RRUGICAVE LOKAE 57.430.000 41.650.000 0 3.000.000 0 44.650.000

JD0 NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE DHE RRUGICAVE LOKAE 28.730.000 26.000.000 0 0 3.000.000 0 29.000.000
JDA NDERTIMI I NJE SIDWARE NGA QENDRA NE - VITAMIN AGA 600.000 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000
JDB ASFALTIMI I RRUGES NE S. CHAJLE 2.400.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000
JDC ASFALTIMIN E RRUGES LENINGRADSKA 3.800.000 0 0 0 0 0 0
JDD NDERTIMI I RRUGES SE RI PROJEKTIM NE 7 ZONA (Blloku URBAN 23) 1.000.000 0 0 0 0 0 0
JDF NDERTIMI I RRUGEVE NE VENDBANIN KORAB, ZDUNJE-s.ZDUNJEE - GOSTIVARIT 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 1.400.000
JDG NDERTIMI I RRUGES ME BEKATONKI-BOGE ??VEJANOVSKI 800.000 900.000 0 0 0 0 900.000
JDI NDERTIMI I RRUGES NE VENDBANIN PITARNICA 800.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000
JDJ NDERTIMI I RRUGES NE VENDBANIN GRUDAJCA 1.100.000 850.000 0 0 0 0 850.000
JDK NDERTIMI I URES NE LUMIN VARDAR 9.700.000 0 0 0 0 0 0
JDL NDERTIMI I RRUGES NE BLOK URBAN 17 1.000.000 0 0 0 0 0 0
JDN NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE NE FSHATIN VRUTOK 1.500.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000
JDO NDERTIMI I RRUGES PAVLE AVRAMOVSKI / JNA 1.600.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
JDP NDERTIMI I RRUGEVE ME BEKATONKI NE FSHATIN SIMNICA 1.500.000 2.100.000 0 0 0 0 2.100.000
JDT NDERTIMI I RRUGES NE FSHATIN ZDUNJE 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

Shpenzime kapitale 57.430.00048 41.650.000 0 0 3.000.000 0 44.650.000
482 Objekte te tjera ndertimore 57.430.000 41.650.000 0 0 3.000.000 0 44.650.000

T` hyra :

Shpenzime :

JD0 NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE DHE RRUGICAVE LOKAE 28.730.000 26.000.000 0 0 3.000.000 0 29.000.000

48 028.730.000 26.000.000 0 3.000.000 0Shpenzime kapitale 29.000.000
482 28.730.000 26.000.000 0 0 3.000.000 0Objekte te tjera ndertimore 29.000.000

JDA NDERTIMI I NJE SIDWARE NGA QENDRA NE - VITAMIN AGA 600.000 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

48 0600.000 1.200.000 0 0 0Shpenzime kapitale 1.200.000
482 600.000 1.200.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 1.200.000

JDB ASFALTIMI I RRUGES NE S. CHAJLE 2.400.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

48 02.400.000 2.500.000 0 0 0Shpenzime kapitale 2.500.000
482 2.400.000 2.500.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 2.500.000

JDC ASFALTIMIN E RRUGES LENINGRADSKA 3.800.000 0 0 0 0 0 0

48 03.800.000 0 0 0 0Shpenzime kapitale 0
482 3.800.000 0 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 0

JDD NDERTIMI I RRUGES SE RI PROJEKTIM NE 7 ZONA (Blloku URBAN 23) 1.000.000 0 0 0 0 0 0

48 01.000.000 0 0 0 0Shpenzime kapitale 0
482 1.000.000 0 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 0

JDF NDERTIMI I RRUGEVE NE VENDBANIN KORAB, ZDUNJE-s.ZDUNJEE - GOSTIVARIT 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 1.400.000

48 01.400.000 1.400.000 0 0 0Shpenzime kapitale 1.400.000
482 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 1.400.000

JDG NDERTIMI I RRUGES ME BEKATONKI-BOGE ??VEJANOVSKI 800.000 900.000 0 0 0 0 900.000

48 0800.000 900.000 0 0 0Shpenzime kapitale 900.000
482 800.000 900.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 900.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

JDI NDERTIMI I RRUGES NE VENDBANIN PITARNICA 800.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

48 0800.000 2.000.000 0 0 0Shpenzime kapitale 2.000.000
482 800.000 2.000.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 2.000.000

JDJ NDERTIMI I RRUGES NE VENDBANIN GRUDAJCA 1.100.000 850.000 0 0 0 0 850.000

48 01.100.000 850.000 0 0 0Shpenzime kapitale 850.000
482 1.100.000 850.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 850.000

JDK NDERTIMI I URES NE LUMIN VARDAR 9.700.000 0 0 0 0 0 0

48 09.700.000 0 0 0 0Shpenzime kapitale 0
482 9.700.000 0 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 0

JDL NDERTIMI I RRUGES NE BLOK URBAN 17 1.000.000 0 0 0 0 0 0

48 01.000.000 0 0 0 0Shpenzime kapitale 0
482 1.000.000 0 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 0

JDN NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE NE FSHATIN VRUTOK 1.500.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000

48 01.500.000 2.200.000 0 0 0Shpenzime kapitale 2.200.000
482 1.500.000 2.200.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 2.200.000

JDO NDERTIMI I RRUGES PAVLE AVRAMOVSKI / JNA 1.600.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

48 01.600.000 1.000.000 0 0 0Shpenzime kapitale 1.000.000
482 1.600.000 1.000.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 1.000.000

JDP NDERTIMI I RRUGEVE ME BEKATONKI NE FSHATIN SIMNICA 1.500.000 2.100.000 0 0 0 0 2.100.000

48 01.500.000 2.100.000 0 0 0Shpenzime kapitale 2.100.000
482 1.500.000 2.100.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 2.100.000

JDT NDERTIMI I RRUGES NE FSHATIN ZDUNJE 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

48 01.500.000 1.500.000 0 0 0Shpenzime kapitale 1.500.000
482 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 1.500.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0JG NDERTIMI I SISTEMEVE PER FURNIZIM ME UJE 12.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000

JG0 NDERTIMI I SISTEMEVE PER FURNIZIM ME UJE 12.000.000 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000

Shpenzime kapitale 12.000.00048 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000
482 Objekte te tjera ndertimore 12.000.000 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000

T` hyra :

Shpenzime :

JG0 NDERTIMI I SISTEMEVE PER FURNIZIM ME UJE 12.000.000 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000

48 012.000.000 11.000.000 0 0 0Shpenzime kapitale 11.000.000
482 12.000.000 11.000.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 11.000.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0JI NDERTIMI I SISTEMEVE PER LARGIMIN DHE PASTRIMIN E UJERAVE TE ZEZA 20.000.000 17.700.000 0 0 0 17.700.000

JI0 NDERTIMI I SISTEMEVE PER LARGIMIN DHE PASTRIMIN E UJERAVE TE ZEZA 20.000.000 17.700.000 0 0 0 0 17.700.000

Shpenzime kapitale 20.000.00048 17.700.000 0 0 0 0 17.700.000
482 Objekte te tjera ndertimore 20.000.000 17.700.000 0 0 0 0 17.700.000

T` hyra :

Shpenzime :

JI0 NDERTIMI I SISTEMEVE PER LARGIMIN DHE PASTRIMIN E UJERAVE TE ZEZA 20.000.000 17.700.000 0 0 0 0 17.700.000

48 020.000.000 17.700.000 0 0 0Shpenzime kapitale 17.700.000
482 20.000.000 17.700.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 17.700.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0JJ NDERTMI I DEPONIVE PER MBETURINA 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000

JJ0 NDERTMI I DEPONIVE PER MBETURINA 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

Shpenzime kapitale 1.000.00048 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
482 Objekte te tjera ndertimore 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

T` hyra :

Shpenzime :

JJ0 NDERTMI I DEPONIVE PER MBETURINA 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

48 01.000.000 1.000.000 0 0 0Shpenzime kapitale 1.000.000
482 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 1.000.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0JM PARQET DHE GJELBERIMET (SHPENZIME KAPITALE) 4.000.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000

JM0 PARQET DHE GJELBERIMET (SHPENZIME KAPITALE) 4.000.000 2.400.000 0 0 0 0 2.400.000

Shpenzime kapitale 4.000.00048 2.400.000 0 0 0 0 2.400.000
482 Objekte te tjera ndertimore 4.000.000 2.400.000 0 0 0 0 2.400.000

T` hyra :

Shpenzime :

JM0 PARQET DHE GJELBERIMET (SHPENZIME KAPITALE) 4.000.000 2.400.000 0 0 0 0 2.400.000

48 04.000.000 2.400.000 0 0 0Shpenzime kapitale 2.400.000
482 4.000.000 2.400.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 2.400.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0K4 MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000

K40 MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

Subvencione dhe transferime 1.000.00046 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

T` hyra :

Shpenzime :

K40 MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

46 01.000.000 1.000.000 0 0 0Subvencione dhe transferime 1.000.000
463 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0Transferime deri te organizatat joqeveritare 1.000.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0KA MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA (SHPENZIMET KAPITALE) 1.500.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000

KA0 MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA (SHPENZIMET KAPITALE) 1.500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

Shpenzime kapitale 1.500.00048 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
482 Objekte te tjera ndertimore 1.500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

T` hyra :

Shpenzime :

KA0 MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA (SHPENZIMET KAPITALE) 1.500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

48 01.500.000 1.000.000 0 0 0Shpenzime kapitale 1.000.000
482 1.500.000 1.000.000 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 1.000.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0L0 SPORT DHE REKREACION 6.500.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000

L00 SPORT DHE REKREACION 6.500.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

Subvencione dhe transferime 6.500.00046 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 6.500.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

T` hyra :

Shpenzime :

L00 SPORT DHE REKREACION 6.500.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

46 06.500.000 3.000.000 0 0 0Subvencione dhe transferime 3.000.000
463 6.500.000 3.000.000 0 0 0 0Transferime deri te organizatat joqeveritare 3.000.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0LA SPORT DHE REKREACION (SHPENZIME KAPITALE) 0 0 0 0 0 0

LA0 SPORT DHE REKREACION (SHPENZIME KAPITALE) 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

T` hyra :

Shpenzime :

LA0 SPORT DHE REKREACION (SHPENZIME KAPITALE) 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0MB BASHKEPUNIMI NDERKUFITAR 0 0 0 0 0 0

MB0 BASHKEPUNIMI NDERKUFITAR 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

T` hyra :

Shpenzime :

MB0 BASHKEPUNIMI NDERKUFITAR 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

3.440.000N1 ARSIMI FILLOR 428.361.000 12.000.000 432.357.000 0 0 447.797.000

N10 ARSIMI FILLOR 428.361.000 12.000.000 3.440.000 432.357.000 0 0 447.797.000

Paga dhe  kompensime 396.290.00040 0 0 407.000.000 0 0 407.000.000
401 Paga themelore 284.440.000 0 0 291.500.000 0 0 291.500.000

402 Kontribute per sigurim social 111.850.000 0 0 115.500.000 0 0 115.500.000

Mallra dhe sherbime 28.001.00042 12.000.000 3135000 23.857.000 0 0 38.992.000
420 Shpensime te rruges dhe ditore 119.000 0 178.000 0 0 0 178.000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 12.907.000 4.000.000 490.000 12.547.000 0 0 17.037.000

423 Materiale dhe inventar i imet 3.583.000 0 864.000 3.200.000 0 0 4.064.000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 3.308.000 0 636.000 1.460.000 0 0 2.096.000

425 Sherbime kontraktuese 7.562.000 8.000.000 676.000 6.400.000 0 0 15.076.000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 522.000 0 291.000 250.000 0 0 541.000

Subvencione dhe transferime 2.500.00046 0 0 1.500.000 0 0 1.500.000
464 Transferime te ndryshme 2.500.000 0 0 1.500.000 0 0 1.500.000

Shpenzime kapitale 1.570.00048 0 305000 0 0 0 305.000
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 1.570.000 0 0 0 0 0 0

483 Blerje mobiljesh 0 0 285.000 0 0 0 285.000

485 Investime dhe mjete jofinanciare V 0 0 20.000 0 0 0 20.000

T` hyra :

Shpenzime :

N10 ARSIMI FILLOR 428.361.000 12.000.000 3.440.000 432.357.000 0 0 447.797.000

40 0396.290.000 0 407.000.000 0 0Paga dhe  kompensime 407.000.000
401 284.440.000 0 0 291.500.000 0 0Paga themelore 291.500.000
402 111.850.000 0 0 115.500.000 0 0Kontribute per sigurim social 115.500.000

42 3.135.00028.001.000 12.000.000 23.857.000 0 0Mallra dhe sherbime 38.992.000
420 119.000 0 178.000 0 0 0Shpensime te rruges dhe ditore 178.000
421 12.907.000 4.000.000 490.000 12.547.000 0 0Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 17.037.000
423 3.583.000 0 864.000 3.200.000 0 0Materiale dhe inventar i imet 4.064.000
424 3.308.000 0 636.000 1.460.000 0 0Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 2.096.000
425 7.562.000 8.000.000 676.000 6.400.000 0 0Sherbime kontraktuese 15.076.000
426 522.000 0 291.000 250.000 0 0Shpenzime te tjera rrjedhese 541.000

46 02.500.000 0 1.500.000 0 0Subvencione dhe transferime 1.500.000
464 2.500.000 0 0 1.500.000 0 0Transferime te ndryshme 1.500.000

48 305.0001.570.000 0 0 0 0Shpenzime kapitale 305.000
480 1.570.000 0 0 0 0 0Blerje e pajisjeve dhe makinerive 0
483 0 0 285.000 0 0 0Blerje mobiljesh 285.000
485 0 0 20.000 0 0 0Investime dhe mjete jofinanciare V 20.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

16.110.000N2 ARSIMI I MESEM 248.073.900 10.000.000 232.600.000 0 0 258.710.000

N20 ARSIMI I MESEM 248.073.900 10.000.000 16.110.000 232.600.000 0 0 258.710.000

Paga dhe  kompensime 204.600.00040 0 0 209.800.000 0 0 209.800.000
401 Paga themelore 146.400.000 0 0 150.500.000 0 0 150.500.000

402 Kontribute per sigurim social 58.200.000 0 0 59.300.000 0 0 59.300.000

Mallra dhe sherbime 38.456.90042 10.000.000 14494000 22.500.000 0 0 46.994.000
420 Shpensime te rruges dhe ditore 222.000 0 208.000 0 0 0 208.000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 17.120.000 3.000.000 832.000 12.222.000 0 0 16.054.000

423 Materiale dhe inventar i imet 4.661.000 0 1.871.000 1.378.000 0 0 3.249.000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 5.091.000 0 3.760.000 2.000.000 0 0 5.760.000

425 Sherbime kontraktuese 10.787.900 7.000.000 7.312.000 6.700.000 0 0 21.012.000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 575.000 0 511.000 200.000 0 0 711.000

Subvencione dhe transferime 2.610.00046 0 150000 300.000 0 0 450.000
464 Transferime te ndryshme 2.610.000 0 150.000 300.000 0 0 450.000

Shpenzime kapitale 2.407.00048 0 1466000 0 0 0 1.466.000
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 2.407.000 0 234.000 0 0 0 234.000

482 Objekte te tjera ndertimore 0 0 840.000 0 0 0 840.000

483 Blerje mobiljesh 0 0 392.000 0 0 0 392.000

T` hyra :

Shpenzime :

N20 ARSIMI I MESEM 248.073.900 10.000.000 16.110.000 232.600.000 0 0 258.710.000

40 0204.600.000 0 209.800.000 0 0Paga dhe  kompensime 209.800.000
401 146.400.000 0 0 150.500.000 0 0Paga themelore 150.500.000
402 58.200.000 0 0 59.300.000 0 0Kontribute per sigurim social 59.300.000

42 14.494.00038.456.900 10.000.000 22.500.000 0 0Mallra dhe sherbime 46.994.000
420 222.000 0 208.000 0 0 0Shpensime te rruges dhe ditore 208.000
421 17.120.000 3.000.000 832.000 12.222.000 0 0Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 16.054.000
423 4.661.000 0 1.871.000 1.378.000 0 0Materiale dhe inventar i imet 3.249.000
424 5.091.000 0 3.760.000 2.000.000 0 0Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 5.760.000
425 10.787.900 7.000.000 7.312.000 6.700.000 0 0Sherbime kontraktuese 21.012.000
426 575.000 0 511.000 200.000 0 0Shpenzime te tjera rrjedhese 711.000

46 150.0002.610.000 0 300.000 0 0Subvencione dhe transferime 450.000
464 2.610.000 0 150.000 300.000 0 0Transferime te ndryshme 450.000

48 1.466.0002.407.000 0 0 0 0Shpenzime kapitale 1.466.000
480 2.407.000 0 234.000 0 0 0Blerje e pajisjeve dhe makinerive 234.000
482 0 0 840.000 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 840.000
483 0 0 392.000 0 0 0Blerje mobiljesh 392.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0NA ARSIMI (SHPENZIME KAPITALE) 6.882.100 0 0 0 0 0

NA0 ARSIMI (SHPENZIME KAPITALE) 6.882.100 0 0 0 0 0 0

Shpenzime kapitale 6.882.10048 0 0 0 0 0 0
482 Objekte te tjera ndertimore 6.650.000 0 0 0 0 0 0

483 Blerje mobiljesh 232.100 0 0 0 0 0 0

T` hyra :

Shpenzime :

NA0 ARSIMI (SHPENZIME KAPITALE) 6.882.100 0 0 0 0 0 0

48 06.882.100 0 0 0 0Shpenzime kapitale 0
482 6.650.000 0 0 0 0 0Objekte te tjera ndertimore 0
483 232.100 0 0 0 0 0Blerje mobiljesh 0



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0NB SHPENZIME KAPITALE PER SHKOLLAT E MESME 7.366.000 0 0 2.000.000 0 2.000.000

NB0 SHPENZIME KAPITALE PER SHKOLLAT E MESME 7.366.000 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000

Shpenzime kapitale 7.366.00048 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 54.000 0 0 0 0 0 0

482 Objekte te tjera ndertimore 6.920.000 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000

483 Blerje mobiljesh 392.000 0 0 0 0 0 0

T` hyra :

Shpenzime :

NB0 SHPENZIME KAPITALE PER SHKOLLAT E MESME 7.366.000 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000

48 07.366.000 0 0 2.000.000 0Shpenzime kapitale 2.000.000
480 54.000 0 0 0 0 0Blerje e pajisjeve dhe makinerive 0
482 6.920.000 0 0 0 2.000.000 0Objekte te tjera ndertimore 2.000.000
483 392.000 0 0 0 0 0Blerje mobiljesh 0



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0R1 MBROJTJA E AMBIENTIT JETESOR DHE NATYRES 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 2.000.000

R10 MBROJTJA E AMBIENTIT JETESOR DHE NATYRES 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 2.000.000

Mallra dhe sherbime 042 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
425 Sherbime kontraktuese 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000

Subvencione dhe transferime 1.000.00046 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
464 Transferime te ndryshme 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

T` hyra :

Shpenzime :

R10 MBROJTJA E AMBIENTIT JETESOR DHE NATYRES 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 2.000.000

42 00 0 0 1.000.000 0Mallra dhe sherbime 1.000.000
425 0 0 0 0 1.000.000 0Sherbime kontraktuese 1.000.000

46 01.000.000 1.000.000 0 0 0Subvencione dhe transferime 1.000.000
464 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0Transferime te ndryshme 1.000.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0RA MBROJTJA E AMBIENTIT JETESOR DHE NATYRES (SHPENZIME KAPITALE) 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000

RA0 MBROJTJA E AMBIENTIT JETESOR DHE NATYRES (SHPENZIME KAPITALE) 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000

Shpenzime kapitale 048 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000
482 Objekte te tjera ndertimore 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000

T` hyra :

Shpenzime :

RA0 MBROJTJA E AMBIENTIT JETESOR DHE NATYRES (SHPENZIME KAPITALE) 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000

48 00 0 0 5.000.000 0Shpenzime kapitale 5.000.000
482 0 0 0 0 5.000.000 0Objekte te tjera ndertimore 5.000.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

12.635.000V1 CERDHET E FEMIJEVE 50.619.000 0 44.476.000 0 0 57.111.000

V10 CERDHET E FEMIJEVE 50.619.000 0 12.635.000 44.476.000 0 0 57.111.000

Paga dhe  kompensime 33.821.00040 0 0 37.676.000 0 0 37.676.000
401 Paga themelore 24.459.000 0 0 26.100.000 0 0 26.100.000

402 Kontribute per sigurim social 9.362.000 0 0 11.576.000 0 0 11.576.000

Mallra dhe sherbime 16.398.00042 0 11075000 6.800.000 0 0 17.875.000
420 Shpensime te rruges dhe ditore 65.000 0 80.000 0 0 0 80.000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 3.300.000 0 975.000 2.250.000 0 0 3.225.000

423 Materiale dhe inventar i imet 4.200.000 0 6.370.000 0 0 0 6.370.000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 6.100.000 0 2.920.000 2.250.000 0 0 5.170.000

425 Sherbime kontraktuese 2.538.000 0 500.000 2.300.000 0 0 2.800.000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 195.000 0 230.000 0 0 0 230.000

Shpenzime kapitale 400.00048 0 1560000 0 0 0 1.560.000
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 400.000 0 960.000 0 0 0 960.000

486 Blerje automjetesh 0 0 600.000 0 0 0 600.000

T` hyra :

Shpenzime :

V10 CERDHET E FEMIJEVE 50.619.000 0 12.635.000 44.476.000 0 0 57.111.000

40 033.821.000 0 37.676.000 0 0Paga dhe  kompensime 37.676.000
401 24.459.000 0 0 26.100.000 0 0Paga themelore 26.100.000
402 9.362.000 0 0 11.576.000 0 0Kontribute per sigurim social 11.576.000

42 11.075.00016.398.000 0 6.800.000 0 0Mallra dhe sherbime 17.875.000
420 65.000 0 80.000 0 0 0Shpensime te rruges dhe ditore 80.000
421 3.300.000 0 975.000 2.250.000 0 0Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 3.225.000
423 4.200.000 0 6.370.000 0 0 0Materiale dhe inventar i imet 6.370.000
424 6.100.000 0 2.920.000 2.250.000 0 0Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 5.170.000
425 2.538.000 0 500.000 2.300.000 0 0Sherbime kontraktuese 2.800.000
426 195.000 0 230.000 0 0 0Shpenzime te tjera rrjedhese 230.000

48 1.560.000400.000 0 0 0 0Shpenzime kapitale 1.560.000
480 400.000 0 960.000 0 0 0Blerje e pajisjeve dhe makinerive 960.000
486 0 0 600.000 0 0 0Blerje automjetesh 600.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0VA MBROJTJA SOCIALE (SHPENZIME KAPITALE) 1.080.000 0 0 0 0 0

VA0 MBROJTJA SOCIALE (SHPENZIME KAPITALE) 1.080.000 0 0 0 0 0 0

Shpenzime kapitale 1.080.00048 0 0 0 0 0 0
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 480.000 0 0 0 0 0 0

486 Blerje automjetesh 600.000 0 0 0 0 0 0

T` hyra :

Shpenzime :

VA0 MBROJTJA SOCIALE (SHPENZIME KAPITALE) 1.080.000 0 0 0 0 0 0

48 01.080.000 0 0 0 0Shpenzime kapitale 0
480 480.000 0 0 0 0 0Blerje e pajisjeve dhe makinerive 0
486 600.000 0 0 0 0 0Blerje automjetesh 0



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0W0 MBROJTJA KUNDER ZJARREVE 17.798.000 2.500.000 15.200.000 0 0 17.700.000

W00 MBROJTJA KUNDER ZJARREVE 17.798.000 2.500.000 0 15.200.000 0 0 17.700.000

Paga dhe  kompensime 16.478.00040 1.800.000 0 15.200.000 0 0 17.000.000
401 Paga themelore 10.983.000 1.500.000 0 9.700.000 0 0 11.200.000

402 Kontribute per sigurim social 5.495.000 300.000 0 5.500.000 0 0 5.800.000

Mallra dhe sherbime 1.320.00042 700.000 0 0 0 0 700.000
421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 420.000 200.000 0 0 0 0 200.000

423 Materiale dhe inventar i imet 550.000 300.000 0 0 0 0 300.000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 350.000 200.000 0 0 0 0 200.000

T` hyra :

Shpenzime :

W00 MBROJTJA KUNDER ZJARREVE 17.798.000 2.500.000 0 15.200.000 0 0 17.700.000

40 016.478.000 1.800.000 15.200.000 0 0Paga dhe  kompensime 17.000.000
401 10.983.000 1.500.000 0 9.700.000 0 0Paga themelore 11.200.000
402 5.495.000 300.000 0 5.500.000 0 0Kontribute per sigurim social 5.800.000

42 01.320.000 700.000 0 0 0Mallra dhe sherbime 700.000
421 420.000 200.000 0 0 0 0Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 200.000
423 550.000 300.000 0 0 0 0Materiale dhe inventar i imet 300.000
424 350.000 200.000 0 0 0 0Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 200.000



1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

Kategoria

Z`ri
P ` r s h k r i m i

B    U    X    E    T

Buxheti

Shpenzimet
nga Bushet

Shpenzimet nga
aktivitet

vet`financuese

Shpenzimet nga
dotacionet

Shpenzimet nga
donacionet

Shpenzimet nga
kredit

GJITHSEJ
SHPENZIME

Pjes` e vawant

0X1 BARAZIA GJINORE 200.000 500.000 0 0 0 500.000

X10 BARAZIA GJINORE 200.000 500.000 0 0 0 0 500.000

Mallra dhe sherbime 200.00042 500.000 0 0 0 0 500.000
425 Sherbime kontraktuese 200.000 500.000 0 0 0 0 500.000

T` hyra :

Shpenzime :

X10 BARAZIA GJINORE 200.000 500.000 0 0 0 0 500.000

42 0200.000 500.000 0 0 0Mallra dhe sherbime 500.000
425 200.000 500.000 0 0 0 0Sherbime kontraktuese 500.000



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ГОСТИВАРОПШТИНА ГОСТИВАР

  БУЏЕТБУЏЕТ
НА ОПШТИНА ГОСТИВАРНА ОПШТИНА ГОСТИВАР

ЗА 202ЗА 20222 ГОДИНА ГОДИНА

bul. B.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 
Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406 

    

                             

                                                                                                      

Предлагач: Градоначалник на Општина Гостивар
                                                                                                 АРБЕН ТАРАВАРИ

Изготвувачи:
                                                                                        Дип.еко. Садри Елези

Мр. Албулена Рахмани

                                                                                                          

БУЏЕТ
НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

ЗА 2022  ГОДИНА

 

                                                               

                                                     

bul. B.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 
Gostivar, KMC 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406 

Согласно член 2, точка 8 од Законот за буџетите (сл.весник на Р.М бр. 64/05, 4/08,
103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15) и член 28 од Законот за финансирање на
ЕЛС (сл.весник бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09,  47/11.192/15,209/18 и 244/19), Советот на
Општина Гостивар на  -та, седница одржана на ,,,.12.2021 г. донесе :

  БУЏЕТ
НА ОПШТИНА ГОСТИВАР ЗА 2022 ГОДИНA

1.Општ дел
Член 1

Буџетот на Општина Гостивар за 2022 година содржи
                                                                                                                  

                                                                          БУЏЕТ
I, ВКУПНИ ПРИХОДИ                                                                           1.146.000.000
__________________________________________________________________________
Даночни  приходи                                                                                        247.080.000
Неданочни   приходи                                                                                     42.435.000
Капитални приходи                                                                                       24.570.000
Приходи од дотации                                                                                     724.633.000
Трансфери                                                                                                        93.100.000
Приходи од донации                                                                                   14.182.000

II.ВКУПНИ РАСХОДИ                                                                            1.134.900.000
Од утврдени намени                                                                                  1.130.900.000  

Резерви                                                                                                                4.000.000

III.ДЕФИЦИТ                                                                                                    11.100.000
IV.ФИНАНСИРАЊЕ                                                                                      -11.100.000

     Прилив                                                                                                                          0
     Домашни приливи                                                                                                      0
     Приливи од странство                                                                                               0

    Одлив                                                                                                              11.100.000
     Отплата на главница                                                                                  11.100.000

                                                                     Член 2

Приходите на Буџетот по  видови  на приходи се утврдени во билансот на приходи ,а
расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа  какао што
следува:

bul. B.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 
Gostivar, KMC 
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GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406 

Член 3
Буџетот  на Општина Гостивар за 2022 година  влегува во сила со 01.01.2022 а ќе се
објавува во ,,Службен гласник ,, на Општина Гостивар.

бр.08-

,,,,,.12.2021
     

Совет на општина Гостивар
                                                                 Претседател
                                                              Валбон Лимани

bul. B.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 
Gostivar, KMC 



Nivo na:  Stavka

BILANS NA PRIHODI

1.136.500.000 1.146.000.000014.182.000724.633.00032.185.000375.000.000

Kategorija

Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Predhoden
buxet

Buxet

Prihodi od
samofinan.
aktivnosti

Prihodi od
dotacii

Prihodi od
donacii

Prihodi od
krediti

Vkupni prihodi

71 DANO^NI PRIHODI 247.080.000 0 0 0 0238.040.000 247.080.000

711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 09.910.000 0 0 09.410.000 9.910.000

713 Danoci na imot 093.500.000 0 0 090.140.000 93.500.000

717 Danoci na specifi~ni uslugi 0143.370.000 0 0 0138.090.000 143.370.000

718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 0300.000 0 0 0400.000 300.000

72 NEDANO^NI PRIHODI 10.250.000 32.185.000 0 0 032.290.000 42.435.000

721 Pretpriema~ki prihod i prihod od imot 00 0 0 020.000 0

722 Globi, sudski i administrativni taksi 02.200.000 30.000 0 02.430.000 2.230.000

723 Taksi i nadomestoci 00 32.105.000 0 021.657.000 32.105.000

724 Drugi vladini uslugi 00 50.000 0 050.000 50.000

725 Drugi nedano~ni prihodi 08.050.000 0 0 08.133.000 8.050.000

73 KAPITALNI PRIHODI 24.570.000 0 0 0 035.340.000 24.570.000

733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 024.570.000 0 0 035.340.000 24.570.000

74 TRANSFERI I DONACII 93.100.000 0 724.633.000 14.182.000 0821.330.000 831.915.000

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 093.100.000 0 724.633.000 0816.330.000 817.733.000

742 Donacii od stranstvo 00 0 0 14.182.0005.000.000 14.182.000

75 DOMA{NO ZADOL@UVAWE 0 0 0 0 09.500.000 0

754 Drugo doma{no zadol`uvawe 00 0 0 09.500.000 0

1



BILANS NA RASHODI

Nivo na:  Stavka

Kategorija

Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Rashodi od
krediti

Vkupni
rashodi

1.146.000.000724.633.000 014.182.000375.000.0001.136.500.000 32.185.000

00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

66.190.00040 PLATI I NADOMESTOCI 710.629.000 0 669.676.000 0 0 735.866.000

401 Osnovni plati 503.872.000 43.000.000 0 477.800.000 0 0 520.800.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 198.757.000 14.690.000 0 191.876.000 0 0 206.566.000

404 Nadomestoci 8.000.000 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000

4.000.00041 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 6.000.000 0 0 0 0 4.000.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 6.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

165.210.00042 STOKI I USLUGI 228.805.900 28.704.000 53.157.000 1.270.000 0 248.341.000

420 Patni i dnevni rashodi 806.000 500.000 466.000 0 0 0 966.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 57.857.000 33.750.000 2.297.000 27.019.000 0 0 63.066.000

423 Materijali i siten inventar 17.819.000 4.250.000 9.105.000 4.578.000 0 0 17.933.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 79.649.000 61.700.000 7.316.000 5.710.000 0 0 74.726.000

425 Dogovorni uslugi 38.265.900 32.200.000 8.488.000 15.400.000 1.000.000 0 57.088.000

426 Drugi tekovni rashodi 8.909.000 7.310.000 1.032.000 450.000 270.000 0 9.062.000

427 Privremeni vrabotuvawa 25.500.000 25.500.000 0 0 0 0 25.500.000

1.000.00045 KAMATNI PLA]AWA 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

29.950.00046 SUBVENCII I TRANSFERI 44.460.000 150.000 1.800.000 2.912.000 0 34.812.000

461 Subvencii za javni pretprijatija 4.500.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

463 Transferi do nevladini organizacii 13.450.000 8.400.000 0 0 2.912.000 0 11.312.000

464 Razni transferi 26.510.000 18.550.000 150.000 1.800.000 0 0 20.500.000

600.00047 SOCIJALNI BENEFICII 500.000 0 0 0 0 600.000

471 Socijalni nadomestoci 500.000 600.000 0 0 0 0 600.000

96.950.00048 KAPITALNI RASHODI 135.155.100 3.331.000 0 10.000.000 0 110.281.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 8.031.000 3.000.000 1.194.000 0 0 0 4.194.000

482 Drugi grade`ni objekti 117.200.000 83.550.000 840.000 0 10.000.000 0 94.390.000

483 Kupuvawe na mebel 1.024.100 400.000 677.000 0 0 0 1.077.000

1



485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 8.000.000 7.000.000 20.000 0 0 0 7.020.000

486 Kupuvawe na vozila 900.000 3.000.000 600.000 0 0 0 3.600.000

11.100.00049 OTPLATA NA GLAVNICA 9.950.000 0 0 0 0 11.100.000

492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 2.350.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 7.600.000 7.600.000 0 0 0 0 7.600.000

2



POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0A0 SOVET NA OP{TINA 21.360.000 17.300.000 0 2.912.000 0 20.212.000

A00 SOVET NA OP{TINA 21.360.000 17.300.000 0 0 2.912.000 0 20.212.000

PLATI I NADOMESTOCI 5.100.00040 6.200.000 0 0 0 0 6.200.000
401 Osnovni plati 600.000 700.000 0 0 0 0 700.000

404 Nadomestoci 4.500.000 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 4.700.00041 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 4.700.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

STOKI I USLUGI 1.360.00042 1.150.000 0 0 0 0 1.150.000
423 Materijali i siten inventar 575.000 300.000 0 0 0 0 300.000

425 Dogovorni uslugi 628.000 650.000 0 0 0 0 650.000

426 Drugi tekovni rashodi 157.000 200.000 0 0 0 0 200.000

SUBVENCII I TRANSFERI 10.200.00046 6.950.000 0 0 2.912.000 0 9.862.000
461 Subvencii za javni pretprijatija 4.500.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

463 Transferi do nevladini organizacii 4.600.000 3.100.000 0 0 2.912.000 0 6.012.000

464 Razni transferi 1.100.000 850.000 0 0 0 0 850.000

PRIHODI :

RASHODI :

A00 SOVET NA OP{TINA 21.360.000 17.300.000 0 0 2.912.000 0 20.212.000

40 05.100.000 6.200.000 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 6.200.000
401 600.000 700.000 0 0 0 0Osnovni plati 700.000
404 4.500.000 5.500.000 0 0 0 0Nadomestoci 5.500.000

41 04.700.000 3.000.000 0 0 0REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 3.000.000
413 4.700.000 3.000.000 0 0 0 0Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 3.000.000

42 01.360.000 1.150.000 0 0 0STOKI I USLUGI 1.150.000
423 575.000 300.000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 300.000
425 628.000 650.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 650.000
426 157.000 200.000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 200.000

46 010.200.000 6.950.000 0 2.912.000 0SUBVENCII I TRANSFERI 9.862.000
461 4.500.000 3.000.000 0 0 0 0Subvencii za javni pretprijatija 3.000.000
463 4.600.000 3.100.000 0 0 2.912.000 0Transferi do nevladini organizacii 6.012.000
464 1.100.000 850.000 0 0 0 0Razni transferi 850.000

1



POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0A1 IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI 13.300.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000

A10 IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI 13.300.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

STOKI I USLUGI 1.300.00042 0 0 0 0 0 0
425 Dogovorni uslugi 1.300.000 0 0 0 0 0 0

SUBVENCII I TRANSFERI 12.000.00046 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000
463 Transferi do nevladini organizacii 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

464 Razni transferi 11.000.000 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

A10 IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI 13.300.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

42 01.300.000 0 0 0 0STOKI I USLUGI 0
425 1.300.000 0 0 0 0 0Dogovorni uslugi 0

46 012.000.000 12.000.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 12.000.000
463 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 1.000.000
464 11.000.000 11.000.000 0 0 0 0Razni transferi 11.000.000

2



POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0D0 GRADONA^ALNIK 7.640.000 6.910.000 0 0 0 6.910.000

D00 GRADONA^ALNIK 7.640.000 6.910.000 0 0 0 0 6.910.000

PLATI I NADOMESTOCI 1.240.00040 1.390.000 0 0 0 0 1.390.000
401 Osnovni plati 890.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 350.000 390.000 0 0 0 0 390.000

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.300.00041 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.300.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

STOKI I USLUGI 3.300.00042 2.520.000 0 0 0 0 2.520.000
420 Patni i dnevni rashodi 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

423 Materijali i siten inventar 100.000 150.000 0 0 0 0 150.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 100.000 0 0 0 0 0 0

425 Dogovorni uslugi 100.000 150.000 0 0 0 0 150.000

426 Drugi tekovni rashodi 2.800.000 2.020.000 0 0 0 0 2.020.000

SUBVENCII I TRANSFERI 1.300.00046 1.400.000 0 0 0 0 1.400.000
463 Transferi do nevladini organizacii 350.000 300.000 0 0 0 0 300.000

464 Razni transferi 950.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000

SOCIJALNI BENEFICII 500.00047 600.000 0 0 0 0 600.000
471 Socijalni nadomestoci 500.000 600.000 0 0 0 0 600.000

PRIHODI :

RASHODI :

D00 GRADONA^ALNIK 7.640.000 6.910.000 0 0 0 0 6.910.000

40 01.240.000 1.390.000 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 1.390.000
401 890.000 1.000.000 0 0 0 0Osnovni plati 1.000.000
402 350.000 390.000 0 0 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 390.000

41 01.300.000 1.000.000 0 0 0REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.000.000
413 1.300.000 1.000.000 0 0 0 0Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.000.000

42 03.300.000 2.520.000 0 0 0STOKI I USLUGI 2.520.000
420 100.000 100.000 0 0 0 0Patni i dnevni rashodi 100.000
421 100.000 100.000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 100.000
423 100.000 150.000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 150.000
424 100.000 0 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 0
425 100.000 150.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 150.000
426 2.800.000 2.020.000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 2.020.000

46 01.300.000 1.400.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 1.400.000
463 350.000 300.000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 300.000
464 950.000 1.100.000 0 0 0 0Razni transferi 1.100.000

47 0500.000 600.000 0 0 0SOCIJALNI BENEFICII 600.000
471 500.000 600.000 0 0 0 0Socijalni nadomestoci 600.000

3



POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0E0 OP{TINSKA ADMINISTRACIJA 121.970.000 126.850.000 0 0 0 126.850.000

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 121.970.000 126.850.000 0 0 0 0 126.850.000

PLATI I NADOMESTOCI 53.100.00040 56.800.000 0 0 0 0 56.800.000
401 Osnovni plati 36.100.000 39.800.000 0 0 0 0 39.800.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 13.500.000 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000

404 Nadomestoci 3.500.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

STOKI I USLUGI 50.970.00042 53.750.000 0 0 0 0 53.750.000
420 Patni i dnevni rashodi 300.000 400.000 0 0 0 0 400.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 3.910.000 4.450.000 0 0 0 0 4.450.000

423 Materijali i siten inventar 4.150.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3.800.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

425 Dogovorni uslugi 9.050.000 11.400.000 0 0 0 0 11.400.000

426 Drugi tekovni rashodi 4.260.000 4.500.000 0 0 0 0 4.500.000

427 Privremeni vrabotuvawa 25.500.000 25.500.000 0 0 0 0 25.500.000

KAMATNI PLA]AWA 1.000.00045 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

SUBVENCII I TRANSFERI 6.950.00046 4.200.000 0 0 0 0 4.200.000
464 Razni transferi 6.950.000 4.200.000 0 0 0 0 4.200.000

OTPLATA NA GLAVNICA 9.950.00049 11.100.000 0 0 0 0 11.100.000
492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 2.350.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 7.600.000 7.600.000 0 0 0 0 7.600.000

PRIHODI :

RASHODI :

4



POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 121.970.000 126.850.000 0 0 0 0 126.850.000

40 053.100.000 56.800.000 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 56.800.000
401 36.100.000 39.800.000 0 0 0 0Osnovni plati 39.800.000
402 13.500.000 14.000.000 0 0 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 14.000.000
404 3.500.000 3.000.000 0 0 0 0Nadomestoci 3.000.000

42 050.970.000 53.750.000 0 0 0STOKI I USLUGI 53.750.000
420 300.000 400.000 0 0 0 0Patni i dnevni rashodi 400.000
421 3.910.000 4.450.000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 4.450.000
423 4.150.000 3.500.000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 3.500.000
424 3.800.000 4.000.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 4.000.000
425 9.050.000 11.400.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 11.400.000
426 4.260.000 4.500.000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 4.500.000
427 25.500.000 25.500.000 0 0 0 0Privremeni vrabotuvawa 25.500.000

45 01.000.000 1.000.000 0 0 0KAMATNI PLA]AWA 1.000.000
452 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 1.000.000

46 06.950.000 4.200.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 4.200.000
464 6.950.000 4.200.000 0 0 0 0Razni transferi 4.200.000

49 09.950.000 11.100.000 0 0 0OTPLATA NA GLAVNICA 11.100.000
492 2.350.000 3.500.000 0 0 0 0Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 3.500.000
493 7.600.000 7.600.000 0 0 0 0Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 7.600.000

5



POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0EA KAPITALNI RASHODI NA OP{TINATA 3.820.000 9.400.000 0 0 0 9.400.000

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 3.820.000 9.400.000 0 0 0 0 9.400.000

KAPITALNI RASHODI 3.820.00048 9.400.000 0 0 0 0 9.400.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 3.120.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

482 Drugi grade`ni objekti 0 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

483 Kupuvawe na mebel 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000

486 Kupuvawe na vozila 300.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 3.820.000 9.400.000 0 0 0 0 9.400.000

48 03.820.000 9.400.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 9.400.000
480 3.120.000 3.000.000 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 3.000.000
482 0 3.000.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 3.000.000
483 400.000 400.000 0 0 0 0Kupuvawe na mebel 400.000
486 300.000 3.000.000 0 0 0 0Kupuvawe na vozila 3.000.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0F1 URBANISTI^KO PLANIRAWE 6.100.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 6.100.000 4.500.000 0 0 0 0 4.500.000

STOKI I USLUGI 6.100.00042 4.500.000 0 0 0 0 4.500.000
425 Dogovorni uslugi 6.100.000 4.500.000 0 0 0 0 4.500.000

PRIHODI :

RASHODI :

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 6.100.000 4.500.000 0 0 0 0 4.500.000

42 06.100.000 4.500.000 0 0 0STOKI I USLUGI 4.500.000
425 6.100.000 4.500.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 4.500.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0F2 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI{TE 9.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000

F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 9.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

STOKI I USLUGI 9.000.00042 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 9.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 9.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

42 09.000.000 6.000.000 0 0 0STOKI I USLUGI 6.000.000
424 9.000.000 6.000.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 6.000.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0FA KAPITALNI RASHODI ZA UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI{TE 8.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000

FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 8.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

KAPITALNI RASHODI 8.000.00048 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 8.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 8.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

48 08.000.000 7.000.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 7.000.000
485 8.000.000 7.000.000 0 0 0 0Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 7.000.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0G1 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 800.000 990.000 0 270.000 0 1.260.000

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 800.000 990.000 0 0 270.000 0 1.260.000

STOKI I USLUGI 400.00042 590.000 0 0 270.000 0 860.000
426 Drugi tekovni rashodi 400.000 590.000 0 0 270.000 0 860.000

SUBVENCII I TRANSFERI 400.00046 400.000 0 0 0 0 400.000
464 Razni transferi 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000

PRIHODI :

RASHODI :

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 800.000 990.000 0 0 270.000 0 1.260.000

42 0400.000 590.000 0 270.000 0STOKI I USLUGI 860.000
426 400.000 590.000 0 0 270.000 0Drugi tekovni rashodi 860.000

46 0400.000 400.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 400.000
464 400.000 400.000 0 0 0 0Razni transferi 400.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0GD PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000

GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

KAPITALNI RASHODI 3.000.00048 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

48 03.000.000 3.000.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 3.000.000
482 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 3.000.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0J2 ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000

J20 ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

STOKI I USLUGI 3.000.00042 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

J20 ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

42 03.000.000 3.000.000 0 0 0STOKI I USLUGI 3.000.000
424 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 3.000.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0J3 JAVNO OSVETLUVAWE 23.400.000 25.500.000 0 0 0 25.500.000

J30 JAVNO OSVETLUVAWE 23.400.000 25.500.000 0 0 0 0 25.500.000

STOKI I USLUGI 23.400.00042 25.500.000 0 0 0 0 25.500.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 20.100.000 22.000.000 0 0 0 0 22.000.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3.300.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

PRIHODI :

RASHODI :

J30 JAVNO OSVETLUVAWE 23.400.000 25.500.000 0 0 0 0 25.500.000

42 023.400.000 25.500.000 0 0 0STOKI I USLUGI 25.500.000
421 20.100.000 22.000.000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 22.000.000
424 3.300.000 3.500.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 3.500.000

13



POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0J4 JAVNA ^ISTOTA 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000

J40 JAVNA ^ISTOTA 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

STOKI I USLUGI 5.000.00042 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

J40 JAVNA ^ISTOTA 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

42 05.000.000 5.000.000 0 0 0STOKI I USLUGI 5.000.000
424 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 5.000.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0J6 ODR@UVAWE I ZA{TITA NA LOKALNI PATI{TA, ULICI I MOSTOVI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT21.500.000 21.000.000 0 0 0 21.000.000

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT21.500.000 21.000.000 0 0 0 0 21.000.000

STOKI I USLUGI 21.500.00042 21.000.000 0 0 0 0 21.000.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 21.500.000 21.000.000 0 0 0 0 21.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT21.500.000 21.000.000 0 0 0 0 21.000.000

42 021.500.000 21.000.000 0 0 0STOKI I USLUGI 21.000.000
424 21.500.000 21.000.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 21.000.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0J7 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 19.100.000 19.000.000 0 0 0 19.000.000

J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 19.100.000 19.000.000 0 0 0 0 19.000.000

STOKI I USLUGI 19.100.00042 19.000.000 0 0 0 0 19.000.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 19.100.000 19.000.000 0 0 0 0 19.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 19.100.000 19.000.000 0 0 0 0 19.000.000

42 019.100.000 19.000.000 0 0 0STOKI I USLUGI 19.000.000
424 19.100.000 19.000.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 19.000.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0JA IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 4.700.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000

JA0 IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 4.700.000 2.800.000 0 0 0 0 2.800.000

KAPITALNI RASHODI 4.700.00048 2.800.000 0 0 0 0 2.800.000
482 Drugi grade`ni objekti 4.700.000 2.800.000 0 0 0 0 2.800.000

PRIHODI :

RASHODI :

JA0 IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 4.700.000 2.800.000 0 0 0 0 2.800.000

48 04.700.000 2.800.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 2.800.000
482 4.700.000 2.800.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 2.800.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0JD IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI{TA, ULICI I MOSTOVI 57.430.000 41.650.000 0 3.000.000 0 44.650.000

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 28.730.000 26.000.000 0 0 3.000.000 0 29.000.000
JDA IZGRADBA NA TROTOAR  OD CENTAR DO -VITAMIN AGA 600.000 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000
JDB ASFALTIRAWE NA ULICA VO S.^AJLE 2.400.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000
JDC ASFALTIRAWE NA ULICA LENINGRADSKA 3.800.000 0 0 0 0 0 0
JDD IZGRADBA NA NOVOPROEKTEN PAT VO 7 ZONA (URBAN BLOK 23) 1.000.000 0 0 0 0 0 0
JDF IZGRADBA NA ULICI VO NASELBA KORAB, ZDUWE - s.ZDUWE - GOSTIVAR 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 1.400.000
JDG IZGRADBA NA ULICA SO BEKATONKI - BOGE VEQANOSKI 800.000 900.000 0 0 0 0 900.000
JDI IZGRADBA NA ULICA VO NAS. PITARNICA 800.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000
JDJ IZGRADBA NA ULICA VO NAS. GRUDAJCA 1.100.000 850.000 0 0 0 0 850.000
JDK IZGRADBA NA MOST NA REKA VARDAR 9.700.000 0 0 0 0 0 0
JDL IZGRADBA NA ULICA VO URBAN BLOK 17 1.000.000 0 0 0 0 0 0
JDN IZGRADBA NA LOKALNI ULI^KI VO SELO VRUTOK 1.500.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000
JDO IZGRADBA NA ULICA PAVLE AVRAMOSKI/JNA 1.600.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
JDP IZGRADBA NA ULICI SO BEKATONKI VO S.SIMNICA 1.500.000 2.100.000 0 0 0 0 2.100.000
JDT IZGRADBA NA ULICA VO SELO ZDUWE 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

KAPITALNI RASHODI 57.430.00048 41.650.000 0 0 3.000.000 0 44.650.000
482 Drugi grade`ni objekti 57.430.000 41.650.000 0 0 3.000.000 0 44.650.000

PRIHODI :

RASHODI :

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 28.730.000 26.000.000 0 0 3.000.000 0 29.000.000

48 028.730.000 26.000.000 0 3.000.000 0KAPITALNI RASHODI 29.000.000
482 28.730.000 26.000.000 0 0 3.000.000 0Drugi grade`ni objekti 29.000.000

JDA IZGRADBA NA TROTOAR  OD CENTAR DO -VITAMIN AGA 600.000 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

48 0600.000 1.200.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 1.200.000
482 600.000 1.200.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 1.200.000

JDB ASFALTIRAWE NA ULICA VO S.^AJLE 2.400.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

48 02.400.000 2.500.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 2.500.000
482 2.400.000 2.500.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 2.500.000

JDC ASFALTIRAWE NA ULICA LENINGRADSKA 3.800.000 0 0 0 0 0 0

48 03.800.000 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI 0
482 3.800.000 0 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 0

JDD IZGRADBA NA NOVOPROEKTEN PAT VO 7 ZONA (URBAN BLOK 23) 1.000.000 0 0 0 0 0 0

48 01.000.000 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI 0
482 1.000.000 0 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 0

JDF IZGRADBA NA ULICI VO NASELBA KORAB, ZDUWE - s.ZDUWE - GOSTIVAR 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 1.400.000

48 01.400.000 1.400.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 1.400.000
482 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 1.400.000

JDG IZGRADBA NA ULICA SO BEKATONKI - BOGE VEQANOSKI 800.000 900.000 0 0 0 0 900.000

48 0800.000 900.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 900.000
482 800.000 900.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 900.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

JDI IZGRADBA NA ULICA VO NAS. PITARNICA 800.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

48 0800.000 2.000.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 2.000.000
482 800.000 2.000.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 2.000.000

JDJ IZGRADBA NA ULICA VO NAS. GRUDAJCA 1.100.000 850.000 0 0 0 0 850.000

48 01.100.000 850.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 850.000
482 1.100.000 850.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 850.000

JDK IZGRADBA NA MOST NA REKA VARDAR 9.700.000 0 0 0 0 0 0

48 09.700.000 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI 0
482 9.700.000 0 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 0

JDL IZGRADBA NA ULICA VO URBAN BLOK 17 1.000.000 0 0 0 0 0 0

48 01.000.000 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI 0
482 1.000.000 0 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 0

JDN IZGRADBA NA LOKALNI ULI^KI VO SELO VRUTOK 1.500.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000

48 01.500.000 2.200.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 2.200.000
482 1.500.000 2.200.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 2.200.000

JDO IZGRADBA NA ULICA PAVLE AVRAMOSKI/JNA 1.600.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

48 01.600.000 1.000.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 1.000.000
482 1.600.000 1.000.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 1.000.000

JDP IZGRADBA NA ULICI SO BEKATONKI VO S.SIMNICA 1.500.000 2.100.000 0 0 0 0 2.100.000

48 01.500.000 2.100.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 2.100.000
482 1.500.000 2.100.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 2.100.000

JDT IZGRADBA NA ULICA VO SELO ZDUWE 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

48 01.500.000 1.500.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 1.500.000
482 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 1.500.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0JG IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 12.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000

JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 12.000.000 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000

KAPITALNI RASHODI 12.000.00048 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 12.000.000 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 12.000.000 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000

48 012.000.000 11.000.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 11.000.000
482 12.000.000 11.000.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 11.000.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0JI IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 20.000.000 17.700.000 0 0 0 17.700.000

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 20.000.000 17.700.000 0 0 0 0 17.700.000

KAPITALNI RASHODI 20.000.00048 17.700.000 0 0 0 0 17.700.000
482 Drugi grade`ni objekti 20.000.000 17.700.000 0 0 0 0 17.700.000

PRIHODI :

RASHODI :

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 20.000.000 17.700.000 0 0 0 0 17.700.000

48 020.000.000 17.700.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 17.700.000
482 20.000.000 17.700.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 17.700.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0JJ IZGRADBA NA DEPONII ZA OTPAD 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000

JJ0 IZGRADBA NA DEPONII ZA OTPAD 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

KAPITALNI RASHODI 1.000.00048 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

JJ0 IZGRADBA NA DEPONII ZA OTPAD 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

48 01.000.000 1.000.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 1.000.000
482 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 1.000.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0JM KAPITALNI RASHODI ZA PARKOVI I ZELENILO 4.000.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000

JM0 PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 4.000.000 2.400.000 0 0 0 0 2.400.000

KAPITALNI RASHODI 4.000.00048 2.400.000 0 0 0 0 2.400.000
482 Drugi grade`ni objekti 4.000.000 2.400.000 0 0 0 0 2.400.000

PRIHODI :

RASHODI :

JM0 PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 4.000.000 2.400.000 0 0 0 0 2.400.000

48 04.000.000 2.400.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 2.400.000
482 4.000.000 2.400.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 2.400.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0K4 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE{TVO 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000

K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

SUBVENCII I TRANSFERI 1.000.00046 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
463 Transferi do nevladini organizacii 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

46 01.000.000 1.000.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 1.000.000
463 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 1.000.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0KA KAPITALNI RASHODI VO KULTURATA 1.500.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000

KA0 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO (KAPITALNI TRO[OCI) 1.500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

KAPITALNI RASHODI 1.500.00048 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 1.500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

KA0 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO (KAPITALNI TRO[OCI) 1.500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

48 01.500.000 1.000.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 1.000.000
482 1.500.000 1.000.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 1.000.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0L0 SPORT I REKREACIJA 6.500.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000

L00 SPORT I REKREACIJA 6.500.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

SUBVENCII I TRANSFERI 6.500.00046 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
463 Transferi do nevladini organizacii 6.500.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

L00 SPORT I REKREACIJA 6.500.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

46 06.500.000 3.000.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 3.000.000
463 6.500.000 3.000.000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 3.000.000

26



POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0LA KAPITALNI RASHODI ZA SPORT I REKREACIJA 0 0 0 0 0 0

LA0 SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI) 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

PRIHODI :

RASHODI :

LA0 SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI) 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0MB PREKUGRANI^NA SORABOTKA 0 0 0 0 0 0

MB0 PREKUGRANI^NA SORABOTKA 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

PRIHODI :

RASHODI :

MB0 PREKUGRANI^NA SORABOTKA 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

3.440.000N1 OSNOVNO OBRAZOVANIE 428.361.000 12.000.000 432.357.000 0 0 447.797.000

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 428.361.000 12.000.000 3.440.000 432.357.000 0 0 447.797.000

PLATI I NADOMESTOCI 396.290.00040 0 0 407.000.000 0 0 407.000.000
401 Osnovni plati 284.440.000 0 0 291.500.000 0 0 291.500.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 111.850.000 0 0 115.500.000 0 0 115.500.000

STOKI I USLUGI 28.001.00042 12.000.000 3135000 23.857.000 0 0 38.992.000
420 Patni i dnevni rashodi 119.000 0 178.000 0 0 0 178.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 12.907.000 4.000.000 490.000 12.547.000 0 0 17.037.000

423 Materijali i siten inventar 3.583.000 0 864.000 3.200.000 0 0 4.064.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3.308.000 0 636.000 1.460.000 0 0 2.096.000

425 Dogovorni uslugi 7.562.000 8.000.000 676.000 6.400.000 0 0 15.076.000

426 Drugi tekovni rashodi 522.000 0 291.000 250.000 0 0 541.000

SUBVENCII I TRANSFERI 2.500.00046 0 0 1.500.000 0 0 1.500.000
464 Razni transferi 2.500.000 0 0 1.500.000 0 0 1.500.000

KAPITALNI RASHODI 1.570.00048 0 305000 0 0 0 305.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.570.000 0 0 0 0 0 0

483 Kupuvawe na mebel 0 0 285.000 0 0 0 285.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 20.000 0 0 0 20.000

PRIHODI :

RASHODI :

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 428.361.000 12.000.000 3.440.000 432.357.000 0 0 447.797.000

40 0396.290.000 0 407.000.000 0 0PLATI I NADOMESTOCI 407.000.000
401 284.440.000 0 0 291.500.000 0 0Osnovni plati 291.500.000
402 111.850.000 0 0 115.500.000 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 115.500.000

42 3.135.00028.001.000 12.000.000 23.857.000 0 0STOKI I USLUGI 38.992.000
420 119.000 0 178.000 0 0 0Patni i dnevni rashodi 178.000
421 12.907.000 4.000.000 490.000 12.547.000 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 17.037.000
423 3.583.000 0 864.000 3.200.000 0 0Materijali i siten inventar 4.064.000
424 3.308.000 0 636.000 1.460.000 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 2.096.000
425 7.562.000 8.000.000 676.000 6.400.000 0 0Dogovorni uslugi 15.076.000
426 522.000 0 291.000 250.000 0 0Drugi tekovni rashodi 541.000

46 02.500.000 0 1.500.000 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 1.500.000
464 2.500.000 0 0 1.500.000 0 0Razni transferi 1.500.000

48 305.0001.570.000 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI 305.000
480 1.570.000 0 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 0
483 0 0 285.000 0 0 0Kupuvawe na mebel 285.000
485 0 0 20.000 0 0 0Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 20.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

16.110.000N2 SREDNO OBRAZOVANIE 248.073.900 10.000.000 232.600.000 0 0 258.710.000

N20 SREDNO OBRAZOVANIE 248.073.900 10.000.000 16.110.000 232.600.000 0 0 258.710.000

PLATI I NADOMESTOCI 204.600.00040 0 0 209.800.000 0 0 209.800.000
401 Osnovni plati 146.400.000 0 0 150.500.000 0 0 150.500.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 58.200.000 0 0 59.300.000 0 0 59.300.000

STOKI I USLUGI 38.456.90042 10.000.000 14494000 22.500.000 0 0 46.994.000
420 Patni i dnevni rashodi 222.000 0 208.000 0 0 0 208.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 17.120.000 3.000.000 832.000 12.222.000 0 0 16.054.000

423 Materijali i siten inventar 4.661.000 0 1.871.000 1.378.000 0 0 3.249.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 5.091.000 0 3.760.000 2.000.000 0 0 5.760.000

425 Dogovorni uslugi 10.787.900 7.000.000 7.312.000 6.700.000 0 0 21.012.000

426 Drugi tekovni rashodi 575.000 0 511.000 200.000 0 0 711.000

SUBVENCII I TRANSFERI 2.610.00046 0 150000 300.000 0 0 450.000
464 Razni transferi 2.610.000 0 150.000 300.000 0 0 450.000

KAPITALNI RASHODI 2.407.00048 0 1466000 0 0 0 1.466.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 2.407.000 0 234.000 0 0 0 234.000

482 Drugi grade`ni objekti 0 0 840.000 0 0 0 840.000

483 Kupuvawe na mebel 0 0 392.000 0 0 0 392.000

PRIHODI :

RASHODI :

N20 SREDNO OBRAZOVANIE 248.073.900 10.000.000 16.110.000 232.600.000 0 0 258.710.000

40 0204.600.000 0 209.800.000 0 0PLATI I NADOMESTOCI 209.800.000
401 146.400.000 0 0 150.500.000 0 0Osnovni plati 150.500.000
402 58.200.000 0 0 59.300.000 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 59.300.000

42 14.494.00038.456.900 10.000.000 22.500.000 0 0STOKI I USLUGI 46.994.000
420 222.000 0 208.000 0 0 0Patni i dnevni rashodi 208.000
421 17.120.000 3.000.000 832.000 12.222.000 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 16.054.000
423 4.661.000 0 1.871.000 1.378.000 0 0Materijali i siten inventar 3.249.000
424 5.091.000 0 3.760.000 2.000.000 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 5.760.000
425 10.787.900 7.000.000 7.312.000 6.700.000 0 0Dogovorni uslugi 21.012.000
426 575.000 0 511.000 200.000 0 0Drugi tekovni rashodi 711.000

46 150.0002.610.000 0 300.000 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 450.000
464 2.610.000 0 150.000 300.000 0 0Razni transferi 450.000

48 1.466.0002.407.000 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI 1.466.000
480 2.407.000 0 234.000 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 234.000
482 0 0 840.000 0 0 0Drugi grade`ni objekti 840.000
483 0 0 392.000 0 0 0Kupuvawe na mebel 392.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0NA KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE 6.882.100 0 0 0 0 0

NA0 KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE 6.882.100 0 0 0 0 0 0

KAPITALNI RASHODI 6.882.10048 0 0 0 0 0 0
482 Drugi grade`ni objekti 6.650.000 0 0 0 0 0 0

483 Kupuvawe na mebel 232.100 0 0 0 0 0 0

PRIHODI :

RASHODI :

NA0 KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE 6.882.100 0 0 0 0 0 0

48 06.882.100 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI 0
482 6.650.000 0 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 0
483 232.100 0 0 0 0 0Kupuvawe na mebel 0
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0NB KAPITALNI RASHODI ZA SREDNO OBRAZOVANIE 7.366.000 0 0 2.000.000 0 2.000.000

NB0 KAPITALNI RASHODI ZA SREDNO OBRAZOVANIE 7.366.000 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000

KAPITALNI RASHODI 7.366.00048 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 54.000 0 0 0 0 0 0

482 Drugi grade`ni objekti 6.920.000 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000

483 Kupuvawe na mebel 392.000 0 0 0 0 0 0

PRIHODI :

RASHODI :

NB0 KAPITALNI RASHODI ZA SREDNO OBRAZOVANIE 7.366.000 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000

48 07.366.000 0 0 2.000.000 0KAPITALNI RASHODI 2.000.000
480 54.000 0 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 0
482 6.920.000 0 0 0 2.000.000 0Drugi grade`ni objekti 2.000.000
483 392.000 0 0 0 0 0Kupuvawe na mebel 0
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0R1 ZA{TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 2.000.000

R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 2.000.000

STOKI I USLUGI 042 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
425 Dogovorni uslugi 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000

SUBVENCII I TRANSFERI 1.000.00046 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
464 Razni transferi 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 2.000.000

42 00 0 0 1.000.000 0STOKI I USLUGI 1.000.000
425 0 0 0 0 1.000.000 0Dogovorni uslugi 1.000.000

46 01.000.000 1.000.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 1.000.000
464 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0Razni transferi 1.000.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0RA KAPITALNI RASHODI ZA ZA{TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000

RA0 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNI RASHODI) 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000

KAPITALNI RASHODI 048 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

RA0 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNI RASHODI) 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000

48 00 0 0 5.000.000 0KAPITALNI RASHODI 5.000.000
482 0 0 0 0 5.000.000 0Drugi grade`ni objekti 5.000.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

12.635.000V1 DETSKI GRADINKI 50.619.000 0 44.476.000 0 0 57.111.000

V10 DETSKI GRADINKI 50.619.000 0 12.635.000 44.476.000 0 0 57.111.000

PLATI I NADOMESTOCI 33.821.00040 0 0 37.676.000 0 0 37.676.000
401 Osnovni plati 24.459.000 0 0 26.100.000 0 0 26.100.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 9.362.000 0 0 11.576.000 0 0 11.576.000

STOKI I USLUGI 16.398.00042 0 11075000 6.800.000 0 0 17.875.000
420 Patni i dnevni rashodi 65.000 0 80.000 0 0 0 80.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 3.300.000 0 975.000 2.250.000 0 0 3.225.000

423 Materijali i siten inventar 4.200.000 0 6.370.000 0 0 0 6.370.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 6.100.000 0 2.920.000 2.250.000 0 0 5.170.000

425 Dogovorni uslugi 2.538.000 0 500.000 2.300.000 0 0 2.800.000

426 Drugi tekovni rashodi 195.000 0 230.000 0 0 0 230.000

KAPITALNI RASHODI 400.00048 0 1560000 0 0 0 1.560.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 400.000 0 960.000 0 0 0 960.000

486 Kupuvawe na vozila 0 0 600.000 0 0 0 600.000

PRIHODI :

RASHODI :

V10 DETSKI GRADINKI 50.619.000 0 12.635.000 44.476.000 0 0 57.111.000

40 033.821.000 0 37.676.000 0 0PLATI I NADOMESTOCI 37.676.000
401 24.459.000 0 0 26.100.000 0 0Osnovni plati 26.100.000
402 9.362.000 0 0 11.576.000 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 11.576.000

42 11.075.00016.398.000 0 6.800.000 0 0STOKI I USLUGI 17.875.000
420 65.000 0 80.000 0 0 0Patni i dnevni rashodi 80.000
421 3.300.000 0 975.000 2.250.000 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 3.225.000
423 4.200.000 0 6.370.000 0 0 0Materijali i siten inventar 6.370.000
424 6.100.000 0 2.920.000 2.250.000 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 5.170.000
425 2.538.000 0 500.000 2.300.000 0 0Dogovorni uslugi 2.800.000
426 195.000 0 230.000 0 0 0Drugi tekovni rashodi 230.000

48 1.560.000400.000 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI 1.560.000
480 400.000 0 960.000 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 960.000
486 0 0 600.000 0 0 0Kupuvawe na vozila 600.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0VA KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI 1.080.000 0 0 0 0 0

VA0 KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI 1.080.000 0 0 0 0 0 0

KAPITALNI RASHODI 1.080.00048 0 0 0 0 0 0
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 480.000 0 0 0 0 0 0

486 Kupuvawe na vozila 600.000 0 0 0 0 0 0

PRIHODI :

RASHODI :

VA0 KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI 1.080.000 0 0 0 0 0 0

48 01.080.000 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI 0
480 480.000 0 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 0
486 600.000 0 0 0 0 0Kupuvawe na vozila 0
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0W0 PROTIVPO@ARNA ZA{TITA 17.798.000 2.500.000 15.200.000 0 0 17.700.000

W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 17.798.000 2.500.000 0 15.200.000 0 0 17.700.000

PLATI I NADOMESTOCI 16.478.00040 1.800.000 0 15.200.000 0 0 17.000.000
401 Osnovni plati 10.983.000 1.500.000 0 9.700.000 0 0 11.200.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 5.495.000 300.000 0 5.500.000 0 0 5.800.000

STOKI I USLUGI 1.320.00042 700.000 0 0 0 0 700.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 420.000 200.000 0 0 0 0 200.000

423 Materijali i siten inventar 550.000 300.000 0 0 0 0 300.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 350.000 200.000 0 0 0 0 200.000

PRIHODI :

RASHODI :

W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 17.798.000 2.500.000 0 15.200.000 0 0 17.700.000

40 016.478.000 1.800.000 15.200.000 0 0PLATI I NADOMESTOCI 17.000.000
401 10.983.000 1.500.000 0 9.700.000 0 0Osnovni plati 11.200.000
402 5.495.000 300.000 0 5.500.000 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 5.800.000

42 01.320.000 700.000 0 0 0STOKI I USLUGI 700.000
421 420.000 200.000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 200.000
423 550.000 300.000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 300.000
424 350.000 200.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 200.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

1.146.000.000014.182.000724.633.0001.136.500.000 375.000.000 32.185.000

0X1 RODOVA EDNAKVOST 200.000 500.000 0 0 0 500.000

X10 RODOVA EDNAKVOST 200.000 500.000 0 0 0 0 500.000

STOKI I USLUGI 200.00042 500.000 0 0 0 0 500.000
425 Dogovorni uslugi 200.000 500.000 0 0 0 0 500.000

PRIHODI :

RASHODI :

X10 RODOVA EDNAKVOST 200.000 500.000 0 0 0 0 500.000

42 0200.000 500.000 0 0 0STOKI I USLUGI 500.000
425 200.000 500.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 500.000
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr Бр.  08-2324/1
24.12.2021
Gostivar/Гостивар

       Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 1 të Ligjit
për Vetadministrim lokal ("Flet. Zyrtare e      RM"
nr.5/02)  a  në  lidhje  me  nenin  40  të  Ligjit  për
planifikim urbanistik  (Gaz.  Zyrtare e RMV” nr.
32/2020),  Këshilli  i  Komunës  së  Gostivarit  në
mbledhjen e mbajtur më  24.12.2021, solli

PROGRAMA  VJETORE
     

   Për  përpunimin , ndryshim dhe plotsim si dhe
sjelljen e planeve urbanistike të Komunës së

Gostivarit për vitin 2022.

    Me këtë Programë vërtetohen lëndët, procedura
dhe madhësia e urbanizimit të tokës ndërtimore në
regjionin ndërtimor të Komunës së Gostivarit për
vitin 2021.
    Programi për sjelljen dhe përpunimin  e Planeve
Gjenerale Urbanistike ,Planeve Detale Urbanistike
,  Planeve  Urbanistike  për  fshatra,  Planeve
Urbanistike  jasht  vendbanimit  në  Komunën  e
Gostivarit për vitin 2022  i përmbanë parametrat
vijues:
  1.Lëndë për përpunimin  dhe sjelljen e planeve
urbanistike;
  2.Procedurë për përpunimin,  sjelljen e planeve
urbanistike;
   3. Parallogaria e shpenzimeve;
 4.Burimet  për  finansim  dhe  dinamika  e
përfundimit të Programit;
   5. Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare

1. Lënda për përpunim dhe sjellje.
  Sipas  këtij  Programi  do  të  urbanizohet  toka
ndërtimore  në  rajonin  ndërtimor  në  Komunën  e
Gostivarit  ,  në  pajtim  me  Planin  Gjeneral
Urbanistik dhe Planet Detale Urbanistike të qytetit
të Gostivarit dhe Ligjin për planifikim hapësinor
dhe urbanistik  si dhe aktet nënligjore të saj.
    Në vitin 2022 Sektori i urbanizmit i Komunës
së   Gostivarit  ,  vëmendje  të  posaçme  do  t'i

     Врз  основа  на  член  22  став  1  точка  1  од
Законот  за  локална  самоуправа  ("Сл.  весник  на
РМ" бр. 5/02) а во врска со член 40 од Законот за
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.
32/2020),  Советот  на  Општина  Гостивар  на
седницата одржана на ден  24.12.2021 год. донесе

ГОДИШНАТА ПРОГРАМА

     За изработка , измена и дополна како и
донесување на урбанистички планови во Општина

Гостивар во 2022 година.

   Со  оваа  Програма  се  утврдува  предметот,
постапката  и  обемот  на  урбанизацијата  на
градежното  земјиште  во  градежниот  реон   на
Општина Гостивар во 2021 година.
     Програмата  за  изработка  и  донесување  на
Генералниот  Урбанистички  План  ,  Детални
Урбанистички  Планови,  Урбанистички  Планови
за села, урбанистички план за вон населено место
во  Општина  Гостивар  во  2022 год.   ги  содржи
следните параметри:
 1.Предмет  на  изработка  и  донесување  на
урбанистички планови;
 2.Постапка  за  изработка,  донесување  на
урбанистички  планови;
    3.Пресметка на трошоците;
 4.Извори  на  финансирање  и  динамика  на
завршување на Програмата;
   5.Преодни и завршни одредби.

1.Предмет на изработка и донесување.
Според  оваа  Програма  ќе  се  урбанизира  граде-
жното земјиште во градежниот реон на Општина
Гостивар,  согласно  Генералниот  Урбанистички
План и Деталните Урбанистички Планови на град
Гостивар и Законот за просторно и урбанистичко
планирање, како и неговите  подзаконски акти.
  Во 2022 год. Секторот за урбанизам  на Општина
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kushtojë  mbarimit të procedurës për sjelljen
si                     dhe ndryshimet dhe plotësimet
e  planeve  urbanistike  në  pajtueshmëri  me
Programin,  detyrat  nga  vitet  e  kaluara   të
cilat   deri  tash s’janë të realizuara. Këto janë
procedura të cilat kanë filluar vitin e kaluar ose më
herët   kurse  duhet  të  mbarojnë  këtë  vit,  si  dhe
pjesë   të  përfshierjeve  urbane  sipas    ndarjeve
nëpër  blloqe urbanistike në bazë të PGJU-së të
qytetit  të  Gostivarit   që   është  pasqyruar  në
pasqyrë,  ashtu  që  të  përfshihet  i  gjithë  rajoni
ndërtimor i qytetit të Gostivarit. 
Lejohet që të punohet edhe Plan Urbanistik për një
kuart  në  përputhshmëri  me  Planin  Gjeneral
Urbanistik me çrast do të përcaktohen edhe kufijt
e planifikimit detal , si dhe ndryshimin e PGJU-së
për  minimum  dy  blloqe  urbanistike  në  përpu-
thshmëri  me Ligjin për Planifikim hapësiror dhe
urbanistik,  gjithashtu  edhe  në  brendësi  të   një
blloku i cili është në sipërfaqe më të madhe mund
të  bëhet  ndryshimi  dhe plotësimi  për  përfshierje
më të vogla të planit, me kërkesa të organizuara të
qytetarëve nga ajo përfshierje ose bashkësi lokale.

   2.  Procedura  e  përpunimit  dhe  sjelljes  së
planeve urbanistike
  Për  vitin  2022,  Sektori  i  urbanizmit   i
Komunës  së  Gostivarit  e  posaçërisht  Komisioni
për  Urbanzëm që do të përcaktohet  paraprakisht
nga  Kryetari  i  komunës  do  të  vazhdojë  me
shqyrtimin  e  kërkesave  dhe  iniciativave  të
parashtruara  nga  persona  fizik  ose  juridik   për
ndryshim  plotësimet  e  planeve  urbanistike  me
sjelljen  e  Vendimeve  nëpërmjet  Këshillit  të
Komunës së Gostivarit , në pajtim me Ligjin për
Vetadministrimin  lokal,  Ligjin  për  planifikim
hapësinor  dhe  urbanistik,  Statusit  të NJVL
dhe  udhëzimeve  të  dhëna  nga  Ministria  për
Transport  dhe  Lidhje  –  Sektori  për  rregullim të
hapësirës.  Procedura  realizohet   në  rrjedhshmëri
deri në Vendimin  përfundimtar  për miratimin e
planeve  urbanistike.

     3. Përllogaritjet e  harxhimeve
   Pjesa e përllogaritjes së harxhimeve për urba-
nizim janë të përfshiera në pjesën e përllogarisë së
harxhimeve në Programin për rregullimin e tokës

Гостивар , посебно внимание ќе посвети на
завршување на постапката за донесување и
изменување  и  дополнување  на
урбанистичките  планови  согласно
програмите,  задачите  од  предходните

години  кој  досега  не  беа  реализирани.  Тоа  се
постапки  кој  беа  отпочнати  во  минатата  година
или порано а треба да се завршат во оваа година,
како и делови на урбани опфати според поделба
на  урбани  блокови  врз  основа  на  ГУП  на  град
Гостивар што е предложено во прегледот, како би
се  опфатил  целиот  градежен  реон  на  градот
Гостивар.
   Се  дозволува  да  се  изработуваат   и Урбани-
стички  План  за  Четврт  во  согласност  со
Генералниот  Урбанистички  План  со  што  ќе  се
утврдуваат и границите на детално планирање  ,
како  и  измена  на  ГУП  за  минимум  два
урбанистичка блока во согласност со Законот за
Просторно и урбанистичко планирање,  истотака
и во  рамките  на  еден   блок  кој  е  со  поголема
површина  може  да се изврши  измена и дополна
за помал плански опфат, на организирано барање
на граѓаните од тој опфат или месна заедница.

    2.Постапка на изработка и донесување на
урбанистички планови
     За 2022 година, Секторот за урбанизам  на
Општина Гостивар  а  посебно  Комисијата  за
Урбанизам која  ќе  се  формира  претходно  од
Градоначалникот  на  Општина  ќе  продолжи  со
разгледување  на  барањата  и  поднесените
инициативи  од  физички  и  правни  лица  за
изменување  и  дополнување  на  урбанистичките
планови со донесување  на Одлуки  од  Советот на
Општина Гостивар ,во согласност со Законот за
локална  самоуправа,  Законот  за  просторно  и
урбанистичко  планирање,  Статутот  на  ЕЛС,  и
дадените  упатстваа  од  Министерството  за
транспорт  и  врски – Секторот  за  уредување  на
просторот.  Постапката  ќе  се  спроведува
последователно  до  конечната  Одлука  за
усвојување на урбанистичките планови .

      3.Пресметка на трошоците
 Делот  од  пресметката  на  трошоците  за
урбанизација  се  опфатени  во  делот  од
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ndërtimore në rajonin ndërtimor të Komunës
së Gostivarit për vitin 2022.

 4.Burimet  për  finansim dhe  dinamika  e
përfundimit të Programit
    Pjesa nga burimet për finansim për përpunimin
e  planeve  urbanistike  përfshihen  në  pjesën
e  burimeve  për  finansimin  e  Programit  për
rregullimin  e  tokës  ndërtimore  në  rajonin
ndërtimor  të  Komunës  së  Gostivarit  për  vitin
2020, gjithashtu burim për finansim të Programit
është  edhe  kompensimi  për  finansimin  e
përpunimit të Planit hapësinor të Republikës dhe
planeve  urbanistike  në   pajtim  me  ligjin   për
planifikim hapsiror dhe urbanistik.
    Në këtë kuptim,  financimi i  Programit  do të
bëhet nga burime të njohura dhe të pa njohura dhe
investitorëve dhe varet nga më   shumë faktorë ,
nga  kjo  edhe  dinamika  e  realizimit  të  këtij
Programi  kushtëzohet   dhe varet nga plotësimi  i
parakushteve  të  përfshira  në  Programin  për
rregullimin  e  tokës  ndërtimore  të  pandërtuar  në
rajonin  ndërtimor  të  Komunës  së  Gostivarit  për
vitin 2022.

  5.Dispozita kalimtare dhe përfundimtare
    Aktivitetet e parapara në këtë Program gjatë
këtij  viti  mund të plotësohen derisa  të paraqiten
iniciativa  nga  qytetarët  dhe  persona  juridik   të
interesuar  me  pajtimin  paraprak  nga  Këshilli   i
Komunës së Gostivarit. Gjithashtu jepet mundësia
edhe për zvogëlimin e përfshierrjes nga  sipërfaqet
e parapara,  duke formuar një tërësi të veçantë të
përfshirjes  së  planit  e cila  do të  kufizohet   me
akset e rrugëve që e  rrethojnë  ose  për  vijës  që
kufizohen  parcelat   kadastrale. 
    Ky Program është pjesë përbërëse   e Programit
për  rregullimin  e  tokës  ndërtimorë  në  rajonin
ndërtimore  të  Komunës  së   Gostivarit  për  vitin
2022 në pjesën  e  punëve  përgatitore nën  pikën
për urbanizim.   
    Me hyrjen  në fuqi të kësaj Programe pushon që
të vlejë Programa për  vitin 2021 vit.     

пресметката  на  трошоците  од  Програмата
за  уредување  на  градежното  земјиште  во
градежниот реон  на Општина Гостивар за
2022.

4.Извори  на  финансирање  и  динамика  на
заврçување на Програмата
   Делот од извори на финансирање за   изработка
на  урбанистички  планови  се  опфатени во  делот
извори  на  финансирање  од  Програмата  за
уредување на градежно земјиште во градежниот
редон  на  Општина  Гостивар  за  2020  година,
истотака извор на финансирање на програмата е и
надоместокот  за  финансирање  на  изработка  на
Просторниот  план  на  Републиката  и
урбанистичките  планови  согласно  законот  за
просторно и урбанистичко планирање.
  Во оваа смисла, финансирањето на Програмата
ќе  се  врши   од  познати  и  непознати  извори  и
инвеститори,  и  зависи  од  повеќе  фактори  ,  од
таму  и  динамиката  на  извршување  на  оваа
Програма е условена и зависи од задоволувањето
на  предусловите  опфатени  во  Програмат  за
уредување на градежно неизградено земјиште во
градежниот  реон  на  Општина Гостивар  во  2022
год.

5.Преодни и завршни одредби
    Активностите предвидени со оваа Програма во
текот на годината може да се дополнат доколку се
јави  иницијатива  од  заинтересирани  граѓани  и
правни лица по предходна согласност од Советот
на Општина Гостивар. Исто така се дава можност
и  за  намалување  на  опфатот  од  предвидените
површини, формирајќи  една целина на плански
опфат која ќе се граничи  со осовините на улиците
што  го  заокружуват  или  по  граничната  линија
меѓу катастарските парцели.
   Оваа Програма е составен дел на Програмата за
уредување на градежно земјиште во градежниот
реон на Општината Гостивар за  2022 година  во
делот  подготвителни  работи  под  точка
урбанизација.
    Со  влегувањето  во  сила  на  оваа  Програма
престанува да важи  Програмата за 2021 год.
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P  A  S  Q  Y  R  Ë
     E programit për  përpunimin, ndryshim dhe plotsimit si dhe sjelljen e 
Planit  Gjeneral  Urbanistik, Planeve Detaje Urbanistike , planeve  urbanistike 
për fshatra , planeve urbanistike jasht vendbanimeve në Komunën e Gostivarit 
për vitin 2020

1. Pasqyrë e programit për përpunimin, ndryshim dhe plotësimin si dhe sjelljen e 
Planeve Detale Urbanistike

Blloku Kufijt e blloqeve Faza e 
procedurës

Sipërfaqa e 
bllokut  (ha)

1      -Bul. "G. Dellçev"
     -Rr. "Beliçica"
     -Rr. "I.L.Ribar"
     -Bul. "Vll. Gjinoski"

24.618

2      -Rr."I.L. Ribar"
     -Rr."Beliçica"
     -Rr."Kej Vllazërim Bashkimi"
     -Bul. "Vll. Gjinoski"

18.923

3      -Rr. "APJ"
     -Bul. "Vll. Gjinoski"
     -Rrugë e re e projektuar
     -Rrugë e re e projektuar

22.578

4      -Rr."18 Nëntori" dhe krah i rr."101"
     -Bul."Vll.Gjinoski" dhe krah i rr.    
"18 Nëntori"
     -Rrugë e re e projektuar
     -Rr. "APJ"

22.485

5      -Rr. "101"
     -Bul. "Vll. Gjinoski"
     -Rr. "18 Nëntori"  
     -krah i rr. "18 Nëntori"

14.224

6      -Rr. "101"
     -Rr. "Vll. Bllazheski"
     -Bul. "G. Dellçev"
     -Bul. "Vll. Gjinoski"

13.068

7      -Rr. "101"
     -Rr. "S. Krsteski "
     -Bul. "G. Dellçev"
     -Rr. "Vll. Bllazheski"

18.948
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8      -Rr. "101"
     -Hekurudha
     -Bul. "G. Dellçev"
     -Rr. "Beliçica" dhe rr.
S.Krsteski"

18.643

9      -Bul. "G. Dellçev"
     -Hekurudha
     -Rr. "Kej Vllazërim bashkimi"
     -Rr. "Beliçica"

21.770

10      -Rr. "Kej Vardar"
     -Hekurudha
     -Prua
     -Rr. "Beliçica"    

7.011

11      -Rr. "Kej Vardar"
     -Rr. "Beliçica"
     -Rruga e re e projektuar  
     -Bul. "Vll. Gjinoski"  

29.549

12      -Rr.”Zh.Brajkovski”
     -Bul. "Vll. Gjinoski" 
     -Rruga e re e projektuar
     -Rr.”B.Stanoeviq”       

26.853

13      -Rr.”Zh.Brajkovski” 
     -Rr.”B.Stanoeviq”  
     -Rruga e re e projektuar
     -Rruga e re e projektuar        

22.522

14      -Rruga e re e projektuar
     -Rr.”B.Stanoeviq”  
     -Rruga e re e projektuar
     -Rruga e re e projektuar

14.901

15      -Rr.”Zh.Brajkovski” dhe “APJ”
     -Rruga e re e projektuar
     -Kufiri në mes KK Gostivarit dhe 
KK Banjicës

13.439

16      -Pjesa veriore e l.Vardar
     -Ura e hekurudhës
     -Rr. "KejVardar" dhe  rr.” Zh. 
Brajkovski ”, dhe
     - Rruga e re e projektuar

28.588

17      -Rr. "APJ"
     -Rruga e re e projektuar

22.588

5
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     -Rruga e re e projektuar
     -Rruga e re e projektuar

18      -Rruga magjistrale
     -Rrugë e re e projektuar
     -Rr. "APJ "
     -Rr. "APJ "

9.641

19      -Rruga magjistrale
     -Rruga e re e projektuar
     -Rr. "APJ"
     -Rrugë e re e projektuar

31.845

20      -Rrugë e re e projektuar(“205”)
     - Bul. "Vll. Gjinoski"
     -Rr. "101"
     -Rrugë e re 

25.653

21      -Rruga magjistrale
     -Bul. "B. Gjinoski"
     -Rrugë e re e projektuar (“205”)
     -Rrugë e re e projektuar

13.027

22      -Rrugë e re e projektuar
     -Rrugë e re e projektuar
     -Rr. "101"
     -Bul. "B. Gjinoski"

12.496

23      -Rrugë e re e projektuar
     -Rr. "B.Kidriç"
     -Rr. "101"
     -Rrugë e re e projektuar

23.160

24      -Rrugë magjistrale
     -Rrugë e re e projektuar
     -Rrugë e re e projektuar
      -Bul. "Vll. Gjinoski"

26.088

25      -Rruga magjistrale
     -Rr. "B.Kidriç"
     -Rrugë e re e projektuar
     -Rrugë e re e projektuar

15.176

26      -Rrugë e re e projektuar
     -Hekurudha
     -Rr. "101"
     -Rr. "B.Kidriç"

16.154

6
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27      -Rrugë e re e projektuar
     -Hekurudha
     -Rrugë e re e projektuar
     -Rr. "B.Kidriç"

12.916

28      -Kufiri me parcela katastrale
     -Hekurudha
     -Rrugë e re e projektuar
     -Rr. "B.Kidriç"

18.547

29      -Kufiri me parcela katastrale
     -Kufiri me parcela katastrale
     -Rrugë e re e projektuar
     -Hekurudha

18.585

30      -Rrugë e re e projektuar
     -Rrugë e re e projektuar
     -Rrugë e re e projektuar
     -Hekurudha

12.432

31      -Rrugë e re e projektuar
     -Rrugë e re e projektuar
     -Rr. "101"
     -Hekurudha

34.149

32      -Rr. "101"
     -Rrugë e re e projektuar
     -Rrugë e re e projektuar
     -Hekurudha

21.870

33      -Rrugë e re e projektuar
     -Rrugë e re e projektuar
     -Rrugë e re e projektuar
     -Hekurudha

22.369

34      -Rrugë e re
     -Kufiri me parcela katastrale
     -Rr. "Balindolit"
     -Hekurudha

15.098

35      -Rr. "Balindolit" dhe rr.”I.A.Smok”
     -Rrugë e re e projektuar
     -Rrugë e re e projektuar
     -Hekurudha

17.413

36      -Rrugë e re e projektuar
     -Rrugë e re e projektuar
     -Hekurudha

23.734
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     -Hekurudha

37      - Hekurudha
     - Rrugë e re e
projektuar
     - Rrugë e re e projektuar
     -Kufiri në mes KK Gostivarit 
      dhe KK Banjicës

10.934

38      -Kufiri me parcela katastrale
     -Rrugë e re Zdunjë –Debresh
     -Kufiri me parcela katastrale
     -Kufiri me parcela katastrale

11.548

39      -Kufiri me parcela katastrale
     -Kufiri me parcela katastrale
     -Kufiri me parcela katastrale
     -Rrugë e re Zdunjë –Debresh

21.711

40      -Kufiri me parcela katastrale
     -Rruga magjistrale
     -Kufiri me parcela katastrale
     -Kufiri me parcela katastrale

18.098

41      -Kufiri me parcela katastrale
     -Kufiri me parcela katastrale 
      dhe rruga magjistrale
     -Kufiri me parcela katastrale
     -Kufiri me parcela katastrale

20.472

42      -Rrugë e vjetër për Debresh
     -Kufiri me parcela katastrale
     -Kufiri me parcela katastrale
     -Kufiri me parcela katastrale

10.370

                  1.  Planë  urbanistik për fshatë - (të cilit do fshatë , me veprimtari të çfardoshme sipas
                   nevojës që do të paraqitet)

2.  Planë  urbanistik jashtë vendbanimit- (të cilit do fshatë , me veprimtari të 
çfardoshme sipas nevojës që do të paraqitet)
3.  Ndryshim dhe plotsim i Planit  Gjeneral  Urbanistik i qytetit të Gostivarit
4.  Projekti urbanistik mundë të përpunohet edhe për ndërtime të veçanta dhe 
infrastrukturore me rëndësi shtetrore dhe lokale  jashtë vendbanimeve dhe jashtë 
përfshirjeve të planeve urbanistike në tokë bujqsore , pyjore dhe toka tjera, bregoreve 
dhe hapsirave tjera për të cilat nuk egzistojn kushtet dhe /ose arsyshmëri ekonomike 
për sjelljen e planit urbanistik në pajtim me këtë ligj, ndërsa egziston qasje 
komunikacionit adekuate ose jo e kategorizuar në të cilin rast proekti urbanistik 
punohet në bayë të kushteve të mara për planifikim të hapsirës. 
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ПРЕГЛЕД

   На програмата за изработка ,  измена и дополна  како и донесување  на Генералниот
урбанистички план,   Деталните  Урбанистички Планови ,  урбанистички планови за села,
урбанистички планови за вон населено  место,  Локална  Урбанистичка  Планска  Документација
(ЛУПД) во територијата на Општина Гостивар за 2021 год. 
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 1.  Преглед на програма за изработка ,  измена и дополна  како и
донесување  

на Детални Урбанистички планови
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Блок Граници на Блоковите Фаза на
постапка

Површина на 
Блоковите  (Ха)

1

     -Бул. "Г. Делчев"
     -Ул. "Беличица"
     -Ул. "И.Л.Рибар"
     -Бул. "Б. Ѓиноски"

24.760

2

    - Ул. "И.Л.Рибар"
     - Ул. "Беличица"
     -Ул. "Кеј Браство Единство"
     -Бул. "Б. Ѓиноски"

18.935

3

    -Ул. "ЈНА"
    -Бул. "Б.Ѓиноски"
    -Новопроектирана улица
    -Новопроектирана улица

22.424

4

      -Ул. "18 ноември" и ул. "101 "
    -Бул. "Б.Ѓиноски" и  крак од ул. "18ноември"
      -Новопроектирана улица
      -Ул. "ЈНА"

22.086

5

    -Ул. "101"
    -Бул. "Б.Ѓиноски"
    -Ул. "18 ноември"
    -крак  на ул. "18 ноември "

14.242

6

     -Ул. "101"
     -Ул. "Б.Блажески"
     -Бул. "Г. Делчев"
    -Бул. "Б.Ѓиноски"

13.094

7

    -Ул. "101"
     -Ул. "С.Крстески"
     -Бул. "Г. Делчев"
     -Ул. "Б.Блажески"

18.898

8

     -Ул. "101"
     -Железнички пруга
     -Бул. "Г. Делчев"
     -Ул. "Беличица"и ул. "С.Крстески"

18.552

9

     -Бул. "Г. Делчев"
     -Железнички пруга
     -Ул. "Кеј Браство Единство"
     -Ул. "Беличица"

21.534

10

    -Ул. "Кеј Вардар"
     -Железнички пруга
     -Јаз
     -Ул. "Беличица"

7.088
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11

     -Ул. "Кеј Вардар"
     -Ул. "Беличица"
     -Новопроектирана улица
    -Бул. "Б.Ѓиноски"

29.332

12

    -Ул. "Ж. Брајковски"
    -Бул. "Б.Ѓиноски"
     -Новопроектирана улица
     -Ул. "Б. Станоевиќ"

26.755

13

     -Ул. "Ж. Брајковски"
     -Ул. "Б. Станоевиќ"
     -Новопроектирана улица
     -Новопроектирана улица

19.907

14

   -Новопроектирана улица
     -Ул. "Б. Станоевиќ"
     -Новопроектирана улица
     -Новопроектирана улица

17.317

15

   -Ул. "Ж. Брајковски" и „ЈНА“
   -Новопроектирана улица
   -Граница помеѓу КО Гостивар и КО Бањица
    -Новопроектирана улица

13.601

16

   -Северна страна од р.Вардар
   -Мост на железничка пруга
  -Ул. "Кеј Вардар" и ул."Ж. Брајковски"
  - Новопроектирана улица

28.854

17

     -Ул. "ЈНА"
     -Новопроектирана улица
     -Новопроектирана улица
     -Новопроектирана улица

22.582

18

     -Магистрален пат
     -Новопроектирана улица
     -Ул. "ЈНА"
     -Ул. "ЈНА"

9.922

19

    -Магистрален пат
     -Новопроектирана улица
     -Ул. "ЈНА"
     - Новопроектирана улица

31.867

20

     -Новопроектирана улица ( „205“)
     - Бул. "Б.Ѓиноски"
     -Ул. "101"
     -Нова улица

26.177

21

     -Магистрален пат
     -Бул. "Б. Ѓиноски"
     -Ново проектирана улица („205“)
     -Ново проектирана улица

13.319

22

     -Новопроектирана улица
     -Новопроектирана улица
     -Ул. "101"
     -Бул. "Б.Ѓиноски"

12.533

23

     -Новопроектирана улица
     -Ул. "Б.Кидрич " 
     -Ул. "101"
     -Новопроектирана улица

23.318

 



KOMUNA E GOSTIVARIT

ОПШТИНА ГОСТИВАР

GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk

tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406 

12
bul. B.Gjinoski 61, 1230 Gostivar, RMV бул. Б. Ѓиноски 61, 1230 Гостивар, РСМ bul. B.Ginoski 61, 1230 
Gostivar, KMC 

24

     -Магистрален пат
     -Новопроектирана улица
    -Новопроектирана улица 
     -Бул. "Б.Ѓиноски"

26.078

25

     -Магистрален пат
     -Ул. "Б.Кидрич "
     -Новопроектирана улица
     -Новопроектирана улица

14.771

26

     -Новопроектирана улица
     -Железнички пруга
     -Ул. "101"
     -Ул. "Б.Кидрич "

15.933

27

    -Новопроектирана улица
     -Железнички пруга
     -Новопроектирана улица
     -Ул. "Б.Кидрич "

12.934

28

     -Граница со катастарски парцели
     -Железнички пруга
     -Новопроектирана улица
     -Ул. "Б.Кидрич "

17.677

29

     -Граница со катастарски парцели
     -Граница со катастарски парцели
     -Новопроектирана улица
     -Железнички пруга

19.112

30

     -Новопроектирана улица
     -Новопроектирана улица
     -Новопроектирана улица
     -Железнички пруга

11.789

31

    -Новопроектирана улица
     -Новопроектирана улица
     -Ул. "101"
     -Железнички пруга

34.276

32

     -Ул. "101"
     -Новопроектирана улица
     -Новопроектирана улица
     -Железнички пруга

21.851

33

    -Новопроектирана улица
     -Новопроектирана улица
    - Новопроектирана улица
     -Железнички пруга

22.739

34

     -Нова улица
     -Граница со катастарски парцели
     -Ул. "Балиндолска"
     -Железнички пруга

15.144

35

     -Ул. "Балиндолска" и  ул. "И.А.Смок"
     -Новопроектирана улица
     - Новопроектирана улица
     -Железнички пруга

17.267

36

    - Новопроектирана улица
     -Новопроектирана улица
     -Железнички пруга
     -Железнички пруга

24.475
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1. Урбанистички план за село - ( за било кое место, со било која дејност според потребите
што ќе се појават)
2. Урбанистички план вон населено место- ( за било кое место, со било која дејност според 
потребите што ќе се појават)

3.  Измена и дополна  на Генералниот урбанистички план на град Гостивар

4.  Урбанистички  проект  може  да  се  изработува  и  за  поединечни  градби  и
инфраструктури од државно и локално значење вон населени места и вон опфат на
урбанистички  планови  на  земјоделско,  шумско  и  друго  земјиште,  крајбрежни
појаси  и  други  простори  за  коишто  не  постојат  услови  и/или  економска
оправданост за донесување на урбанистички план согласно овој  закон,  а  постои
соодветен или некатегоризиран сообраќаен пристап, во кој случај урбанистичкиот
проект се изработува врз основа на прибавени услови за планирање на просторот.

Претседател на Совет
Kryetari i Këshillit

Valbon Limani d.v.
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37

     -Железнички пруга
     -Новопроектирана улица 
     -Новопроектирана улица 
    -Граница измеѓу КО Гостивар и КО Бањица

10.971

38

     -Граница со катастарски парцели
     -Нова улица Здуње-Дебреше
     -Граница со катастарски парцели
     -Граница со катастарски парцели

11.584

39

     -Граница со катастарски парцели
     -Граница со катастарски парцели
     -Граница со катастарски парцели
     -Нова улица Здуње-Дебреше

21.371

40

     -Граница со катастарски парцели
     -Магистрален пат
     -Граница со катастарски парцели
     -Граница со катастарски парцели

18.328

41

    -Граница со катастарски парцели
 -Граница со катастарски парцели  и
магистрален пат
     -Граница со катастарски парцели
     -Граница со катастарски парцели

20.442

42

    -Стара улица за Дебреше
     -Граница со катастарски парцели  
     -Граница со катастарски парцели  
     -Граница со катастарски парцели

10.100
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ПРЕДГОВОР 

Почитувани,

Планирањето  е  процес  на  создавање  на  сопствената  иднина.  Планирањето  на
локалниот  економски  развој  на  општина  Гостивар  значи  вклучување  на  жителите  на
општината  во  дефинирање   приоритетите  и  креирање  заедничката  иднина  за  подобар
индивидуален стандард на живеење, работа и напредок во сите области на општественото
живеење.  Одговорноста  да  се  води овој  процес  стои  пред мене,  како  градоначалник  на
општина Гостивар, како и пред членовите на целата општинска администрација. 

Документот „Стратегија за локален економски развој на општина Гостивар 2021-2025
е сеопфатен стратешки приод во креирањето на политиката на локалниот економски развој,
кој произлегува од дефинираните надлежности  на општината, како единица на локалната
самоуправа. 

Стратешките  решенија  за  локалниот   развој  на  Општина  Гостивар  2021-2025-та
година, ја дефинират политиката за идниот локален  развој, преку дефинирање на  развојна
рамка со конкретни цели и мерки,  односно програми и проекти за нивна реализација на
подолг рок.

Потпирајќи  се  на  вашата  доверба,  заеднички  со  Вас,  граѓаните,  невладините
организации и бизнис секторот, ја подготвивме  оваа Стратегија во насока на подигнување на
квалитетот  на  живеење  на  граѓаните,  според  европските  и  светските  стандарди,
подобрување  на  конкурентноста  во  однос  на  други  локални  заедници  во  земјата,
подобрување на климата за инвестирање, а со тоа и можноста за отворање на нови работни
места. 

Истиот принцип планираме да го примениме и во спроведувњето на Стратегијата и со
заеднички напори да го следиме патот на постојан  раст  и  развој  на  нашата заедница,
потпирајќи  се  на  соработката  и   поддршката  од  страна  на  јавните  институции,  бизнис
заедницата и граѓанското општество веруваме во остварувањето на заедничката визија за
подобра иднина на секој граѓанин на  општината Гостивар. 

Со почит,

Ваш,

Арбен Таравари 

Градоначалник на Oпштина Гостивар 
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ВОВЕД 

Надлежностите на единиците на локалната самоуправа се дефинирани во член 22 од  Законот за
локална самоуправа1 во 2002 година. Овие надлежности се подетално разработени во Статутот на
Oпштината Гостивар2.

Доделените законски надлежности за уредување на просторот и користење на јавните добра во
општината; управувањето  со  општинските  ресурси;  (природните,  туристичките  и  културно-
историските локалитети); како и вклучувањето на граѓаните во остварувањето на локалните политики
му овозможуваат на општинското раководство да влијае на локалниот економски развој. Начинот на
извршување на надлежностите  го одредуваат степенот на поврат на вложувањата во локалниот
развој  преку  зголемениот  промет  на  недвижности;  подобро  користење  на  просторот;  пораст  на
инвестициите и нови работни места; пораст на вработувањата и  зголемениот прилив на средства од
надворешни извори на финансирање.

Финансирањето на општинскиот развој  се обезбедува од три извори: општинскиот буџет; буџетите на
другите нивоа на власти (Полошкиот  плански регион и буџетот на Република Македонија); како и
донаторските  програми  (мултирателни  и  билатерални).  Дополнително,  општината  може  да  го
финансира   локалниот  економски  развој  преку  задолжување  (заеми, кредити  и  инвестициони
фондови) и преку користење на јавно-приватни партнерства. 

„Стратегијата за локален економски развој на општина Гостивар 2021-2025“ го дефинира
стратешкиот  приод  во  дефинирањето  на  приоритети  во  извршување  на  надлежностите  и
идентификување на ресурсите за нивно остварување. Документот е организиран во три поглавја: 

 Првото, краток преглед на состојбите во општината ги презентира профилот на општината,
организацијата на локалната самоуправа, трендовите во развојот и учеството на општинскиот
буџет во финансирањето на локалниот развој; 

 Второто поглавје  се однесува на мисијата и визијата на општината Гостивар, вклучувајќи ги
стратешките  приоритети  и  цели,  нивната  усогласеност  со  регионалните,  националните  и
европски документи, прегледот на групирани проекти (иницијативи) за остварување на целите
и начинот на имплементација со инидикатори за успешност во реализацијата на проектите. 

 Третото  поглавје ги  опфаќа  областите  за  дефинирање  политики  и  мерки  за  енергетска
ефикасност,  проекти  за  дигитализација  на  општинското  работење  и  проекти  за  нови
социјални услуги на општината.

Намена на документот 

Предизвикот да се биде успешен во динамично опкружување сè повеќе ја наметнува потребата за
стратегиско планирање на организациите и институциите3.

Документот  Стратегија за  локален економски  развој  на  Oпштина Гостивар 2021-2025 година е
наменет  да  ги  поддржи  носителите  на  одлуки  во  општината  во  нивната  работа  за успешно
управување со развојот на општината и според приоритетите да ги насочи општинските ресурси кон
подобрување на нивото на економската активност во општината, вработувањето, животниот стандард
и благосостојбата на граѓаните.

1  Службен Весник на Република Македонија, бр. 5, Јануари, 2002
2  http://www.gostivari.gov.mk/web/index.php/mk/statuti-i-komunes 
3 Влада на Република Македонија  (2007) Прирачник за стратешко планирање, Генерален секретаријат на Владата на 
Р.Македонија ,стр.7
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Затоа подготовката на документот имаше цел: мобилизирање на општинската администрација,
локалните бизниси,  НВО и  граѓаните за  соработка  на  развојните приоритети;  опфаќање  на што
поголем број  предлог-проекти и  одредување на   насоките за  заеднички ангажман и партнерство
помеѓу општината и релевантните субјекти. 

Предлог-стратегијата за локален развој на Oпштина Гостивар 2021-2025 е подготвена за расправа
и донесување на седница на Советот на Oпштината Гостивар.

Методологија на изработка на документот 

Во изготвувањето на документот беа примени следните принципи: 1. Вклучување на релевантните
засегнати страни; 2. Транспарентен процес на прибирање предлози; 3.  Консензус во одредувањето
на  приоритетите;  и  4. Ограничувањата  на  локалните  ресурси  и  фискалниот  капацитет  да  се
надополнуваат со надворешни извори на финансирање. Дополнително во методологијата се користеа
принципите во изработката на претходните Стратешки документи на општината за изминатиот 4-
годишен период, како и Стратешките документи за други области донесени од општината, Полошкиот
регион и Владата на Република Макеоднија ( види под користена документација- endnotes)i. 

Задачата е реализирана во пет  фази: 1. Анкета на мислењето на релевантните актери за идните
насоки на стратешкиот развој на општината; 2. Aнализа на состојбите и трендовите во  Oпштината
Гостивар; 3. Дефинирање на визија, мисија и Стратегиски приоритети на општината; 4. Подготовка на
предлог-верзија на документот; и 5. Донесување на Стратегијата за локален економски развој  на
Oпштината Гостивар за периодот 2021-2025 година.

Методолошкиот  пристап  во  овој  Стратегиски  документ  е  базиран  врз  системот  оддолу  –  нагоре
(bottom up approach), за да се овозможи  согледување на вистинските потреби на сите економски
чинители  на  локалниот   развој  на  Oпштина  Гостивар  (бизнис-заедницата,  јавните  претпријатија,
граѓанскиот сектор и др.) и на тој начин да им се овозможи да влијаат во креирањето на одржлива
политика на локалниот развоj. Ваквиот пристап овозможува поставените цели да бидат во согласност
со расположливите ресурси и со интересот на заинтересирани страни  во Општината Гостивар. 

Пристапот се реализираше преку анкети, директни контакти и работилници. Преку прашалници се
добија ставовите на четири групи на релевантните актери во локалниот развој: членовите на Советот
на Општината,  вработени во  општинската  администрација,  претпријатија  од  приватниот  сектор  и
невладините организации што работат на територијата на општината.( нивните ставови се анекс на
овој документ)

Носител на активноста   

Носител  на  активноста  за  изработка  на  документот  е  Градоначалникот  на  Општината,  Арбен
Таравари,  а  непосредно  одговорен  е  координаторот  на  работната  група  од  секторот  за  локален
економски развој и имплементација на проекти, 

Секторот за развој  ги реализира следните активности: 

 Координација на експертската поддршка испорачана од ЗБК Креација-Скопје ( д-р Ристо
Иванов, тим лидер; Жанина Стаменкова експертрт за енергетска ефикасност и Ева Делева
проектен менаџер) и обезбедување на потребните информации за анализа;

 Координација  со  другите  сектори  на  општинската  администрација  и  комуникација  со
бизнис-секторот и НВО ( координатор: Дашмир Османи); 

 Организирање работилница  за  дефинирање  на  Стратегиските  приоритети  и  цели  (26-
27.05.2021 во Гостивар ) и

 Следење на расправата по предлог-документот  и неговото донесување.
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КРАТКО РЕЗИМЕ    

Стратегијата за локален  развој 2021-2025 година се состои од четири дела: (1) Краток преглед на
состојбите во општината; (2) Стратешки пристап во планирањето  на локалниот економски развој:(3)
акциски  план  за  имплементација  на  стратегијата  и  дополнителен  дел  за  енергетска  ефикасност,
дигитализација и социјаллни услуги.. 

Во првиот дел се дадени главните согледувања за развојот во изминатиот четиригодишен период. 

 Општината  бележи  позитивни  трендови  во  однос  на  условите  за  живот,  работењето  и
активностите на економските субјекти, изразени преку пораст на бројот на деловни субјекти,
изградбата и општествениот производ.  

 Основни проблеми на  општината се:  намалување на природниот прираст  на  населението;
невработеноста  кај  младите;  побрз  развој  на  приватниот  сектор;  поголем  прилив  на
инвестиции;   уредување  на  просторот  согласно  новите  барања  на  приватниот  сектор  и
граѓаните.  Од  аспект  на  општинскиот  буџет  е  намалување  на  даночните,  неданочните  и
капиталните приходи.  

 Потенцијал за развој  на општината постои во поттикнување на инвестициите ( локални и
странски) , поголемата искористеност на туристичкиот потенцијал  и поттикнување на растот
на постојната стопанска структура. 

 Потребите  за  инвестиции  се  однесуваат  на  изградба  на  индустриски  зони  со  потребната
инфраструктура,  поголеми  вложувања  преку  капитални  инвестиции  на  јавниот  сектор,  и
поддршка на економските активности на приватниот  сектор и градење на капацитетот  на
човечки ресурси  за вработување, водење бизнис-активности и водење општински проекти.  

Во вториот дел   преку стратешкиот пристап дефинирани се пет долгорочни стратешки насоки за
развојот на општината (вкупно 20 приoритетни стратегиски цели, 56 мерки и 277 проекти. 

1) Подобри  условите за живот и стандардот на граѓаните со 8 Стратегиски цели, 29 мерки и 209
проекти; 

2) Зајакнување на конкурентноста на локалната економија преку привлекување нови бизниси и
инвеститори  со 3 Стратегиски цели, 7 мерки и 22 проекти; 

3) Поголема социјална инклузија  и зголемување на  вработувањата со  3  Стратегиски цели,  6
мерки и 19 проекти;

4) Проширување на комуникацијата со граѓаните, бизнис-секторот и меѓународните програми и
донатори со 3 Стратегиски цели, 7 мерки и 18 проекти; и 

5) Промоција на туризмот и руралниот развој со 3 Стратегиски цели, со 7 мерки и 9 проекти.

Во третиот дел акцискиот план за имплементација на Стратегијата предвидува: 

 Вкупниот  буџет да изнесува 41.445.168 евра , од кои 7%  од повисоките нивоа на власт  76 %
од општинскиот буџет ; 9 %  од донатори ; и  8 % од други надворешни извори; 

 Потребните  средства  од  општинскиот  буџет  на  годишно  ниво  во  просек  да  изнесуваат
6.274.033 евра или учество од околу 36% во годишниот буџет на општината во 2020 година.

 Имплементацијата да опфати активности за градење партнерства, примена на постапка за
реализирање на мерките и следење на индикаторите за успешност.

Дополнителниот дел од Стратегијата се однесува на три тренда во општинското работење, енергетска
ефикасност, дигитализацијата и нови социјални услуги  

Материјалот  е  презентиран  текстуално  со  слики  и  преглед  -табели,  како  и  со  анекс  табели  за
појаснување на текстуалниот дел.
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СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА
ОПШТИНА ГОСТИВАР 2021-2025

1. КРАТОК ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОПШТИНАТА ГОСТИВАР

1.1. Профил на општината 

1.1.1. Историја на општината

Гостивар  има  долга  историја,  а  за  постанокот  на  градот  постојат  многу преданија со
разни верзии. За постоењето на градот сведочат документи кои датираат од античкиот период па
се до средновековието. Со текот на времето успеал да опстане и при крајот на 19ти век, за време
на Отоманската империја, успева да прерасне во регионален центар, функција која ја има и
денес. Гостивар во историските
записи се  спомнува најмалку  два
пати. Во 1850 година геологот и
балканологот Ами Бег, во записите
за Тетово, спомнува дека во Полог
се наоѓа  големото село Гостивар.
Како  град,   се   спомнува   во
записот   од   1874  година   и   во
него   се   вели   дека   Гостивар
формирал своја чаршија, а
вторник бил пазарен ден. Во тоа
време во градот имало 400 куќи со
околу 2 илјади жители, а кон крајот
на истиот век, околу 3.500 жители).

За  името  на Гостивар  постојат повеќе легенди.  Врз  основа  на  записите  на Абдилаќим
Догани, Гостивар името го добива по една мома дојдена од Бар, која за  живеалиште го  избрала
овој град. На локалниот албански јазик “гоца“ значи мома, а Тивар значи Бар. И така е составено
името “Гоца е  Тиварит“, односно Гостивар. Од  времето на турското владеење околу името на
градот се „врзува“ и друга легенда. Бидејќи во градот доаѓале голем број на посетители, на турски
го  викале Гостивар  (има  гости).   Оттука,   самото  име   Гостивар   значи  место   за   собир   на
пријатели,   односно  “Градот  на гостите“. Оваа легенда може мошне успешно да се  поврзе со
градењето на стратегија за развој на туризмот и негова промоција, бидејќи се чини дека најдобро

го  изразува карактерот на градот и
гостопримливиот дух на неговите жители. Преку
неа и со градењето на интегриран пристап во
развојот на туризмот, „Градот на гостите“ може
да прерасне  во  препознатлива  туристичка
дестинација  со автохтони белези и  автентична
понуда во рекреативниот, руралниот,
планинскиот и транзитниот туризам
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1.1.2 Локација на Општината

Општината    Гостивар    се    наоѓа    во
северозападниот    дел    од    Република
Македонија. Општината е лоцирана во
Полошката котлина, поточно во Горни Полог, во
горното сливно подрачје на река Вардар.
Општината се протега од  двете страни на
реката. На исток се  граничи со Општина
Македонски Брод, а  на југ со општина  Кичево.
Југозападната граница на општината е со
Општината Маврово-Ростуше, додека  на  запад
со државната граница со Р. Косово. Од северна
страна Гостивар граничи со општините Врапчиште и Брвеница. Површината на општината зафаќа
околу 650 km2 и во неа има 35 населени места.(табела 1)

Општината се наоѓа на поволна географска положба, почнувајки од 461 м надморска висина како дел
од Полошката  котлина и  пријатна клима во  сите  периоди  од  годината како дел од Шарско-
Пелистерската зона која игра поголема улога по однос на тектонската  поставеност  на  Општината.

Градот  Гостивар е  лоциран на самот раб на  главната сообраќајна артерија во западниот дел  на
Македонија,  автопатот  Е-871  (Скопје  –Тетово – Гостивар) кој е дел од меѓународниот транспортен
Коридор 8. Како таков, градот  има  стратегиска  позиционираност  и  значење  за  развој  на  овој
дел   на  Македонија во доменот  на обезбедување  логистика и давање на  туристички услуги на
милионите корисници на оваа транспортна рута на годишно ниво. Ваквата позиционираност на градот
и  протегањето на територијата на општината долж овој  коридор и  дава јасна перспектива за
развивање на услови за развој на неколку форми на  туризам  од  кои  позначајни  се:  транзитниот,
еко  и  руралниот  туризам  како конкурентна  предност  која  самата  општина  го  има  поради
своите  природни  и антропогени ресурси.

Карактеристиките на општината, нејзината  местоположба, на територијата на Гостиварско
поле, и  природните ресурси  му даваат на градот Гостивар можност за  ширење на својата
територија, а притоа да не се загрози руралниот потенцијал на околните села но, и на природните
ресурси. Воедно самата  местоположба му  овозможува на градот да просперира  како главен
административен, политички, економски   и   културен   центар   во   горниот   дел   на   Полошката
котлина.    Како  дополнителна  вредност се јавува и големиот број на иселеници кои се на
привремена работа во Западно Европските градови и кои, како целна група, претставуваат еден од
поголемите инвеститори и двигатели на приватниот  сектор  во  општината  кој  е  во постојан
подем.

1.1.3. Географски карактеристики и природни услови

Општина  Гостивар опфаќа  дел  од  историската  Дервенска Клисура, која го формира релјефот во
Полошката котлина,  како  и  ридско-планинските предели кои се дел од географскиот опсег на
општината.

На територија на Општина Гостивар постои влијание на два климатски типа: средномедитеранска  и
умерено   континентална   клима,   чие   мешање   ја   создава типичната микро – клима на овој дел
од Полошкиот регион.   Зимите се ладни , а летата пријатно топли со свежи летни ноќи. Просечна
годишна температура изнесува 10,60 С. Најтопол месец е јули   со просечна температура од   21,10
С , а најстуден јануари. Просечната температура во овој месец изнесува - 1,10С.
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Просечната годишна количина на врнежи изнесува 954 литри од кои 80% се од дожд а само 20% се
од снег. Просечната влажност изнесува 77%. Нејзиниот максимум е во ноември и декември.

Подрачјето на Општина Гостивар припаѓа на сливното подрачје на реката  Вардар.  Општината е
специфична по бројноста  на водените токови и богатство со вода и претставува богата област со
постојни и повремени водени токови, чинејќи сплет од живописни реки и потоци богати со вода во
текот на целата година. Најголемиот дел од водотоците се со незагадена вода и изобилуват со
риба   и друг жив свет. За  време  на дождови и топење на снеговите, голем број на порои се
спуштаат низ падините на околните планини. Мноштвото реки и потоци на општината и даваат
посебен белег и вредност од аспект на руралниот и алтернативниот туризам.

На територија на општина Гостивар постои  голема вегетациска разновидност на  теренот на
општината  и нејзините карактеристики се во зависност од климатските  услови  кои  владеат во
регионот, релјефот и од составот на почвата.

Рамничарскиот терен, добрата хидролошка состојба и климатските услови, овозможуваат вегетација
во поголем период од годината. Концентрација на бујна вегетација  застапена  е  долж  водените
токови,   како   и   местимична   застапеност   на  висока и средна вегетација по должината  на
локалните патишта и меѓи помеѓу земјоделски парцели.

Планинските предели на општината изобилуваат со шуми кои се прошарани со голем број планински
реки и потоци. Повисоките предели на планинските масиви се богати со пасишта на кои во текот
на топлите месеци претстојуваат голем број на стада со добиток.

Пејсажот на општина  Гостивар е еден од најсилните атрибути за развивање на  алтернативен
туризам.

Општината има восхитувачка природа и изобилство на ресурси од кои некои се заштитени подрачја.
Централниот  дел  на  територијата  на  општината  се  простира  во  плодната  Полошка  котлина,  но
општината се протега и на падините на Шар Планина (2748 метри н.в.) и Сува Гора (1853 метри
н.в.). На територијата на Општината, во селото Вруток, извира и најголемата река во Република
Македонија, која со својот водотек ја дели општината низ нејзиниот средишен дел, минувајќи низ
самиот центар на Гостивар. Оваа река е една од најзначајните еко системи во Република Македонија.
Во голема мера бележи екстремни нивоа на загаденост со фосфати, сулфур, органски компост кои го
ставаат живиот свет под голем стрес. Исто така, забележани се случаи на комплетно исчезнување на
живиот свет на дното на коритото. За среќа, поради лоцираноста на општината, реката Вардар тука
не е загадена.

Глацијалните езера на Шара како и големиот број на планински реки се ретко богатство кое воедно
претставува и економски потенцијал. Местоположбата на Општина Гостивар помеѓу Националниот
Парк  Маврово  и  Шарскиот  масив,  го  прави  искористувањето  на  природните  ресурси  главен
економиски двигател на општината и на регионот. Искористувањето на природните ресурси во оваа
област на општината може да биде многу корисно за развој на туризмот.

Боровите шуми на масивот Шара придонесуваат за развој на орнитофауна и херпетофауната. Самата
планина е еден од најважните центри за Централна Европа. Мал дел од Националниот парк Маврово
се протега на територија на општината.

Природните,  просторните,  пазарните,  комуникациските  и  другите  ресурси  на  општината  даваат
услови  за  создавање  на  платформа  за  давање  на  туристички  услуги  и  развој  на  туризмот,
специфично фокусиран на планинскиот, еко и руралниот туризам преку промоција на автентичните
вредности на овој дел на земјата.
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1.1.4 . Демографски карактеристики

Во  општина  Гостивар  на  650  км2 површина  живеат  83.847  жители  (Според  Државен  Завод  за
статистика  од  2015  година),  со  густина  на  населението  од  129  жители/км2 која  е  на  нивото  на
густината на населението во Полошкиот регион (128) а над просекот во Република Макеоднија (82
жит/км2).

Во Општина Гостивар живее 4,01% од вкупното население во Република Македонија. Со просечен
број од 4,47 члена по домаќинство во општината живеат 3.21% од вкупниот број домаќинства во
Република Македонија.(Анекс -табела 2); Националната струтура на населението е: Албанци 66,7 %;
Македонци 19,6 %;  Турци 9,9 %; %; Роми 2,8 %; Власи 0,0002 %; Срби 0,2; %;Бошњаци 0,05 %;
Останати 0,08 %; (Анекс-табела 3-според пописот на население од 2002)

Старосната структура на населението е поволна со 75,8% население на возраст од 15 до 64 години,
14,8 % од 0 до 14 години, а останатите 9,4 % над 65 години. (Анекс табела 4) 

Според половата структура, 49.9% од населението се жени, а 50.1% мажи и е иста како половата
структура во Република Макеоднија (табела бр 5). 
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Полова структура на населението во Општина Гостивар 2015-2019

Гостивар мажи Гостивар жени
   

Природниот  прираст  на  населението  во  2019  изнесува  –  55  лица  (податок  Државен  Завод  за
статистика  од  2019  година).  Во  последните  5  години  бројот  на  склучени  бракови,  бројот  на
живородени деца и бројот на умерени бележи намалување, имајќи тренд на намалување на стапката
на придоден прираст на населението.( Анекс табели, 6,7 и 8).
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1.1.5 Услови за живот

1.1.1 Домување

Според пописот на население од 2002 година, Општина Гостивар има 20,339 станови. Имајќи предвид
дека во општината има 18,091 домаќинства, бројот на станбен фонд е поголем од вкупниот број на
домаќинства.(  Табела 1).Во периодот 2017-2020 година во Гостивар се граделе од 64-155 станови
годишно  со вкупна површина од 21.000 м2 до 47.000 м2 (Анекс табела 10). Ова е намалување во однос
на претходниот период 2013-2016 година ( 250 до 445 станови годишно).

Вкупно население Домаќинства Станови
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81042 18091 20339

Вкупно население, домаќинства и станови во РСМ и Гостивар

Вкупно Гостивар

1.1.2 Инфраструктура во општината

Градот и општината имаат развиена патна, комуникациска, енергетска и комунална инфраструктура,
современи услови за школување и воспоставена рамка за поддршка на бизнисот.

Сообраќајна Инфраструктура 

Патната транспортна инфрастуктура и географската поставеност  на Гостивар овозможуваат брз и
лесен транспорт  до и од општината. Општината е добро поврзана со сите делови на Републиката
преку  мрежата  на магистрални  патишта, како и со сите  постоечки влезно - излезни правци
(гранични  премини) од неа. Низ општината минува  автопатот М-4  Скопје – Охрид и  истиот
претставува дел од Коридорот VIII.  Тој е воедно и  главна   комуникациска  оска  и  `рбет  на
транспортниот  систем  на  општината. Општината е во близина и на Коридор X, што и дава значајна
инфраструктурна  поврзаност со  поголем број на меѓународни  економски  и  културни  центри  во
Западниот Балкан. Значајно е да се забележи дека Општината граничи со Република Косово, но
нема граничен премин на територијата на Општината или во нејзино најблиско соседство. Доколку
се отвори граничен премин кои би ги поврзал Општина Гостивар и  Општина Драгаш, Косово се
очекува интензивиран придонес во развојот на Гостивар и прекуграничниот предел. За отворање на
ваков граничен премин постојат техничко –локациски услови, но е потребна техничка документација
и политичка определба.

Регионалните патишта  како втори по ранг патни сообраќајници присутни се во регионот и  имаат
значајна улога. Патиштата Гостивар Градец, Гостивар – Србиново и Гостивар – Чегране се спојуваат
со автопатот  М- 4 и овозможуваат директен и лесен пристап на голем број граѓани и субјекти до
главната транспортна артерија. Овие патишта се исто така поврзани и со други патишта од трет и
четврт ранг со  што  значително придонесуваат во транспортното поврзување на населбите  во
општината.
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Со мрежата на локални патишта (од трет и четврт ранг) сите населени места во општината Гостивар,
се поврзани меѓусебно, но и со градот Гостивар и другите урбани центри во Полошкиот регион. Оваа
мрежа ја   обезбедува патната врска на секој жител на територијата на Општина Гостивар во сите
правци во Републиката и надвор од неа. Треба да се напомене дека состојбата со квалитетот на
овие патишта е различна. Оваа мрежа се состои од нови локални патишта, но има и такви на кои
им е потребна  итна санација, пред се  поради безбедно одвивање на сообраќајот. Одржување на
овие патишта е на многу ниско ниво и истото треба да се подобри како предуслов да се овозможи
забрзан рурален развој – како долгорочна стратегиска цел на општината, но  и  да се  спречи
миграцијата на руралното население во градот Гостивар.

Железничкиот  сообраќај  е  застапен  со  пругата  на  патниот  правец  Скопје- Кичево. Во однос на
железничкиот сообраќај, останува определбата зацртана со Просторниот план на РМ за реализација
на железничката пруга со нормален колосек Кичево-Охрид, од која досега функционална е трасата
Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево. Од индустриски аспект, планирано е железничкиот сообраќај да се
дислоцира од постојната траса која поминува низ урбаниот дел од градот.

Авионскиот сообраќај се одвива преку аеродромите во Охрид кој се наоѓа на оддалеченост од околу
80 км и аеродромот во Скопје, кој е на оддалеченост од околу 90 км од градот. Пристапот до
аеродромите е  добар и брз и се одвива по автопатот на Коридорот VIII.

Снабдување со вода за пиење

Поголемиот дел од водоснабдителниот систем на Општина Гостивар е изграден пред повеќе од 30
години. Водоснабдувањето  на градот  Гостивар  и  приградските  населби  се  врши  од изворот на
реката  Вардар  во село Вруток со  главните  доводи Ф=350мм, односно  Ф=500мм и Ф=250мм  од
салонит, со капацитет од 280лит/сек. со тенденција на зафаќање на уште 120лит/сек.  Постојната
улична водоводна мрежа веќе не е во состојба да  ги задоволува потребите на потрошувачите,
така да на одредени траси се јавуваат т.н. тесни грла. Поради тоа, предвидена е реконструкција на
профилот  на  уличните  линии. Во  склоп на градската  водоводна мрежа, се  и  с. Балиндол, нас.
Циглана, нас. Питарница, дел од с. Дебреше, нас.  Карагач, с. Чајле, Горна и Долна Бањица и нас.
Фазанерија. Во последните години во градот не се забележани рестрикции во водоснабдувањето и
може да се каже дека снабдувањето со вода е задоволувачка.

Треба да се напомене дека сеуште е присутен проблемот на водоснабдувањето како во руралните
места и покрај напорите  истата да се подобри. Се очекува дека  новите реформи за оданочување,
кои се превземени на национално ниво, дополнително ќе и помогнат на Општина Гостивар забрзано
да работи на решение на  овие проблеми. Воедно, како  дел од  предвидените обврски Општина
Гостивар предвидува и уредување на  коритото на реката Вардар која  делумно се решава со
изградбата на пешачката патека од градот Гостивар до селото Вруток.

Канализација

Мрежа за одвод на отпадни води е изградена во мешан систем во периодот од 1968 год. до 1970
год. Таа се состои од 33 км. цевковод. Степенот на приклученост е околу 65%. Поради немање на
катастарски планови се уште постои можност за нелегално приклучување и  како последица   од
ваквиот упад во системот се отежнува пренесувањето на фекалните води низ канализација.

Енергетска инфраструктура

Состојбата со енергетската инфраструктура на територија  на општината е  релативно  добра и
стабилна. Снабдувањето со електрична енергија се врши од страна на ЕСМ -ЕВН АД.

Урбаниот опфат со електрична енергија  се снабдува од постојаните 6  трафостаници 20/0.4 КВ.
Вкупната инсталирана  моќ од постојните 6 трафостаници изнесува  Пви = 5180  кБА.
Среднонапонското напојување на трафостаниците е изведено со подземни високонапонски   кабли
од   типот:   ХНЕ   49А   1х150мм2.   Нисконапонската   електрична  мрежа   изведена   е   делумно
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кабловски,   а   делумно   воздушно.   На   воздушната електрична мрежа е изведено улично
осветлување4.

1.1.3 Образование

Во општината се присутни сите нивоа на образовен систем. Системот на основни  училишта ја
покриваат секоја населба. Средните училишта и високо – образовните институции  се лоцирани во
градот. Превозот на учениците е обезбеден од страна на општината. Во Општина Гостивар постои
една државна градинка: Јавна Установа за Детска Градинка -  “Детска радост“ Гостивар. Детската
градинка својата дејност ја остварува во три објекти или единици и тоа: Објект “Пролет“, објект
“Цветови“ и “Цветови 1“. Во склоп на истата градинка а како посебни единици се отворени уште
неколку  центри  за  ран  детски  развој  во  руралните  средини:  Фазанерија,  Дебреше и  Чегране,
единиците се сместени во склоп на основните училишта. Општина Гостивар настојува а со помош
на УНИЦЕФ е во фаза на отворање на уште три центри во селата: Форино, Беловиште и Равен. 

Во општината егзистираат 11 основни училишта5: Исмаил Ќемали, Eнвер Стафаи, Башкими, Гоце
Делчев, Мустафа K. Aтатурк во Гостивар; Чајле- с. Чајле; Ѓон Бузуку -с. Србиново; Фаик Коница- с.
Дебреше; Перпарими -с. Чегране;  Форина-с.Форино;  Лириа- с. Вруток.

Во Општина Гостивар постојат 4 средни училишта: општо средно училиште (гимназија), средните
стручни  училишта за економија и технички науки и едно  приватно средно училиште( Јахја Кемал),
кои оспособуваат за 15 различни профили на занимања6. 

Во   општина   Гостивар   функционираат   неколку   факултети   од   два   приватни универзитети,
како и еден факултет од Државниот универзитет во Тетово.7

1.1.4 Здравствено осигурување

Во општина Гостивар постои развиена здравствена мрежа,  во која постои можност за давање на
квалитетна и разновидна здравствена услуга Јавното здравство и здравствената грижа во општината
се остварува преку Медицинскиот  центар  “Др.  Ферид  Мурад“.   Центарот  нуди  примарни  и
секундарни услуги на здравствената грижа за целата општина и поширокиот регион, покривајќи околу
130.000 жители.

1.1.5 Култура

Создадената  вредност  на  општината  е  составена  од  движно  и  недвижно културно   историско
наследство.   

Со   правилно   управување   на   овие   ресурси, најголемиот дел од ова наследство може да се
стави во функција на социо – културен и економски развој на општината и регионот. 

Како  позначјна  културно  историска  инфраструктура  се:Саат  кулата;  Саат  џамија;  Беговата  куќа;
Центарот  за  култура;  Центарот  за конзервирање;  Црквата  Св.  Великомаченик Димитрија;  џамии,
цркви, теќиња и турбиња.

Културни  –  традиционални  манифестации  се  Меѓународна  ликовна  колонија;  ликовни  изложби;
книжевни вечери; концерти     на     ансамблите     и     културно- уметничките друштва.

Традициите и обучаите кои можат да го привлечат интересот на туристите се издвојуваат: славење
на Ѓурѓовден во Речане; уникатни традиционални носии на заедниците;    уникатна горнореканска
носија;и традиционални јадења и ориентални слатки.

4  Повеќе во „Предфизибилити студија за екотуризам во Гостивар“, (2014) , стр.37
5  http://www.gostivari.gov.mk/web/index.php/mk/arsimi 
6  Повеќе во „Предфизибилити студија за екотуризам во Гостивар“, (2014) , стр.26
7  Исто стр .27
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Од недвижното културно наследство како потенцијал за локалниот економски развој можат да се 
издвојат; 11-те џамии; 5-те теќиња и турбиња; 1 саат кула; и 9-те цркви.8

1.1.6 Туризам

Гостиварскиот  регион  изобилува  со  природни  и  оригинални  убавини  кои  претставуваат  главни
потенцијали  за  развој  на  туризмот.  Планинските  предели  нудат  одлични  можности  за  развој  на
зимскиот туризам, ловниот и спортско – рекреативниот туризам

Погодната положба, планината Бистра и вештачкото Мавровско езеро, придонесуваат овој регион да
прерасне во голем туристички центар како во лето така и во зима. Маврово е најголемиот и најпознат
зимски  центар  во  Гостиварскиот  регион.  Скијачкиот  центар  “Заре  Лазарески“  располага  со  2
седешници и повеќе ски-лифтови, кои се синхроно поврзани. Со седешниците на час може да се
превезат 1 100 лица, а со ски-лифтовите, над 5 000 скијачи на час. Скијачките патеки започнуваат на
1 960 м. Надморска височина, а завршуваат на 1250 м.

Богатството на шумскиот фонд, разновидноста на флората и фауната, различните видови на дивеч и
птици привлекуваат голем број на вљубеници во ловниот и сафари туризмот.

Развојот на риболовниот туризам го овозможува Мавровското езеро кое лежи на надморска височина
од 1 220 м. Неговото формирање започна во 1 953 г. Мавровското езеро е долго 12 километри, а
широко  3  километри.  Површината  изнесува  13,3  км2,  вкупната  должина  на  брегот  е  24  км,  а
најголемата длабочина на водата изнесува 48 м. Езерото е богато со риба (пастрмка, плашица и
кленови).

На територијата на која се протега општината наследени се локалитети од културно значение кои се
негуваат и воедно претставуваат туристички локалитети кои отсликуваат делови од минатото.

1.1.7 Спорт

Гостивар располага со  спортски сали и спортски терени. Општината го подржува спортот
и  преку  буџетски  средства  кои  во  изминатите  5  години  достигна  вредност  од  600  илјади  евра.
Намената на средствата е за работата на спортските друштва, стипендии за спортисти и капитални
инвестиции во спортот.9

1.1.8  Економски карактеристики

Вкупниот број на економски субјекти во 2020 изнесува 2.512 и истиот е зголемен за 6,35%
во однос на 2015 година. Стопанските гранки во кои делуваат економските субјекти на територија
на Општина Гостивар се:  234 (198  во 2015)  во градежништво; 818 (915) во трговија на
големо и мало; 152 (180) транспорт и складирање; 216 (217) објекти за сместување; 7 (8)
финансиски дејности и осигурување; 234 (186) стручни, научни и технички дејности; 43
(29) административни и помошно услужни дејности; 5 (5) јавна управа и одбрана; 31 (28)
образование;129 (129) дејности на здравствена и социјална заштита, 35 (20) уметност,
забава и рекреација и 122 (88) други услужни дејности.( Анекс табела 13)

Економската слика на Општина Гостивар покажува разнолика економска структура.  Во општината
доминира малата и средна економија:  мали и средни претпријатија кои опфаќаат над 90% од
вкупниот број на претпријатија. Овие претпријатија обезбедуваат најголемиот дел од вработеноста.

Меѓу  поважните  економски  сектори  во  општината  се:  дрвната  индустрија  (мебел),
градежништвото,  прехранбената  индустрија,  текстилната  индустрија  и  трговијата.
Преработувачката индустрија е еден од поконкурентните и бележи инвестиции во производствените

8  Повеќе во„Предфизибилити студија за екотуризам во Гостивар“, (2014) , стр.28-31 и во „Водич за 
инвестиции во Гостивар“ стр. 16-17 

9  http://gostivari.gov.mk/ ,Буџет на општина Гостивар за 2017-2018,2019 и 2020 
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капацитети. Традицијата на производство на текстил продолжува со добро етаблирани компании и со
формирање на нови компании кои, главно, работат со странски партнери.

Занаетчиство

Иако регионот на Гостивар е традиционално познат со своите занаети, во моментов се забележува
одредена стагнација во оваа област. Ваквата ситуација е  последица на објективни  фактори:
недоволни инвестиции, трансформација на занаетчиството и занаетчиските објекти во претпријатија
кои имаат карактеристики на ситна индустрија. Од вкупниот број на активни луѓе во занаетчиството,
околу 600 луѓе  активно работат во областа. Општинските податоци и податоците на
Министерството за финансии  имаат идентификувано различни типови на занаети: варџии, јажари,
седлари,   кројачи,   бербери,   фризери,   слаткари,   котлари,   ковачи,   филигранист, бурекџии,
каменоделци и др.

Други економски активности

Други  активности  и  видови  на услуги кои  се регистрирани на територијата на  општината се:
различни видови на производство и преработка, добавувачи кои се занимаваат со: поправка на
автомобили, патнички  превоз,  превоз на стоки, различни видови на  добавувачи во областа  на:
градежниот инженеринг, градежништво,  проектирање, нискоградба, производство на  накит,
производство на предмети од стакло,  лотарија и   обложувалници,   издавачка   дејност,  општи
лекари,  стоматолози, аптеки, земјоделски аптеки, сметководствени услуги, тур-оператори, адвокати,
итн

Угоститителство

Услугите во угостителството во општината  главно се изведуваат во објекти од мала или средна
големина. Во општината постојат голем број на ресторани, кафе барови, традиционални чајџилници,
слаткарници и  други  помали угостителски  објекти. Ваквите објекти  се  присутни  во речиси сите
населени места, а најголемиот дел од нив работат во современи услови и пропишани стандарди на
работење.  Капацитетите на ваквите објекти  варираат. Најголемите угостителски објекти имаат
капацитети за околу 500 гости, додека најмалите имат способност да примат десеттина гости. Точни
податоци за вкупните капацитети на општинско ниво не постојат, но проценка е  дека оваа бројка
изнесува над 4000 седишта. Дел од поголемите угостителски објекти се регистрирани и работат како
мотели или  хотели. На територијата на општината постојат и стопанисуваат десеттина хотели со
капацитет од околу 1000 легла. Најголемиот број  на хотели се во категоријата на хотели со 3 или 4
ѕвезди. Најчести гости во хотелите се туристите кои доаѓаат во посета на Гостивар поради стопански
активности, посетители на семинари и конференции и викенд туристи10. Најголемиот број на туристи
се од Република Македонија и соседството (Косово, Албанија, и др.).

Земјоделие и рурален развој 

Земјоделството е еден од главните економски сектори. Поради начинот на практикување и бројот на
вклучени  субјекти  и  лица,  земјоделството  претставува  многу  важен  елемент  во  развојот  на
економската  и  гео-социјалната  структура  на  општина  Гостивар.  Од  аспект  на  географската
поставеност на општината Гостивар, зедмјоделството обезбедува дополнителен економски приход за
населението но, истовремено е и лимитирачки фактор за експанзија на градот.

Главен  земјоделски  производ  се  житните  и  градинарските  култури.  Тие  се  одгледуваат  на
екстензивен начин.

Сточарството  е застапено преку одгледување на крупен и ситен добиток, но се одгледуваат во
помал обем. Најзастапен вид на сточарство е овчарството.

Освен градот Гостивар, во склоп на Општината влегуваат уште 30 рурални населени места. Вкупниот
број  на  рурално  население  според  последниот  попис  изнесува  44  183  жители  што  претставува
54,52% од вкупното население. Од аспект на квалитет на живеење и урбанизација,  повеќето од

10  http://www.gostivari.gov.mk/web/index.php/mk/akomodim 
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руралните населби заостануваат зад градот. Ова е посебно воочливо во планинските села. Главните
предизвици на овие населби се слабо развиената комунална инфраструктура и пристапот до јавните
услуги. Најголем број од овие населби немаат урбанистичка планска документација.

1.1.9 Пазар на работна сила

Просечната стапка на вработеност во општината изнесува 17,6 % од работоспособното население
што јасно укажува на ниското ниво на економска активност. Општинските податоци покажуваат дека
бројот на вработени изнесува 7964 лица или 24.19% од вкупното население. Од нив 5477 или
68.74% се вработени во стопанските дејности, а 2487 или 31.23% во нестопанските дејности.

Број  на  невработени  во  општината  на  30.04.2021  година  изнесува  10.557  невработени  лица11.
Најголема невработеност е кај лица на возраст од 55 до 59 години, 1.338 лица, и кај оние на возраст
од 20 до 29 години, 1.186 лица. Според степенот на образование најголем број невработени се лица
со незавршено и со основно образование, 7.158 лица, како и кај оние со средно образование 2.263. Со
високо образование се 662 лице ( 606 со високо образование, 55 магистри на науки и 1 доктор на
науки).

1.1.10 Животна средина 

Состојбата со животната средина во општината е релативно добра. Не постојат големи загадувачи
кои  можат да влијаат на изобилството на природни ресурси. На територијата  на општината има
Национален парк (Националниот парк Маврово, со  мал  дел од својата територија навлегува на
територијата на Општина Гостивар) и неколку заштитени подрачја .

Заштитените подрачја во општината се: Изворите на Вардар во село Вруток, природните ресурси
како што се : Попова Шапка, глацијални езера и чистите планински реки.

Со   цел   да   се   искористи   водниот   потенцијал   на   Шара,   изградена   е хидроцентрала која
влијаела на развојот на природата. За таа цел, како би се превенирала понатамошна деградација на
животната средина, превземени се активности  како  би се  оствариле  целите од стратешкиот план,
како  што се: изградба  на  канализација во сите населени места; чистење на диви депонии;
зголемување на зелените површини на територијата на општината; како и обезбедување на чиста
вода за пиење.

Собирање и превезување на сметот и отпадот

Третманот на цврстиот отпад во Општина Гостивар е обезбеден за градот, приградските  населби  и
неколку од  поголемите  села.  Превезувањето  на  сметот  и отпадот се врши од страна на Јавното
претпријатие кое располага со своја депонија за отпад со површина од 40 000м2. Во урбаниот дел на
општината собирањето и транспортот на отпадот се врши два до три пати неделно. Превезувањето на
сметот и отпадот во центарот на градот се врши и повеќе пати неделно. Податоците од јавното
претпријатие за количината на собраниот и транспортиран отпад е следнава:  15.312 тони годишно за
домаќинствата; 6.428 тони годишно за индустријата; 264 тони годишно за зелени површини; 2.440
тони годишно за градскиот отпад.

Регулирањето на системот на третман на цврстиот отпад на регионално ниво во голема мера ќе
придонесе да се заокружи во целост прибирањето и транспортот на овој вид отпад на територија на
целата општина. Тоа во догледна иднина ќе придонесе за расчистување на постоечките диви депонии
и нивно затворање и санација како и во заштитата на животната средина со што ќе се зголеми и
квалитетот на туристичката понуда на општината.

Зелени површини-паркови

Општината поседува и управува со зелени јавни површини од типот на паркови и  терени за спорт и
рекреација. Поголемиот дел од нив се на територијата на градот. Градот располага со три градски

11  http://www.avrm.gov.mk/nevrabotenost.nspx 
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паркови кои во однос на бројот на жителите не ги задоволува потребите на граѓаните, бидејќи е под
државната норма на м2 зеленило по жител. Вкупната површина на зелени површини изнесува 99
500м2 и истите се одржувани од страна на јавното претпријатие.

Чистење на улиците

Јавната чистота се одржува и преку чистењето на улиците на градските и приградските   населби.
Чистењето   на   улиците   е   во   надлежност   на   јавното претпријатие. Добиените податоци
покажуваат дека вкупно се чистат 127 150 метри улици од кои 115 000 метри се чистат со вода во
поволно време.

Напомена: 

Податоците за достигнатиот степен на локален економски развој, наследените и создадените ресурси,
како и за потенцијалот на Општина Гостивар се добиени од надлежните институтции и од други веќе
изработени документи за профилот на општината12, како и од секторите во локалната самоуправа за
спроведување на програми и мерки во облaста на нивната надлежност.

Општината развива свој програм за следење на сите реализирани проекти од различни извори на
финансирање,  општински  и  државен  буџет,  програми  и  гранотви,  ИПА  фондовите,  како  и
кредити/заеми.  Овој  програм  ќе  придонесе  за  подетални  податоци  во  однос  на  планирањето  и
раководењето  на  локалниот  економски  развој,  особено  за  износот  на  инвестиции,  cost-benefit
анализите на програмите и проектите, како и повратот на инвестициите. 

12  Предфизибилити студија за екотуризам во Гостивар“; Водич за инвестиции во Гостивар“ ; Локален Акциски 
пан за вработување 2014-2017, Стратегија за млади на општина Гостивар.
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1.2.2 Организација на локалната самоуправа Гостивар

1.2.1 Локална самоуправа – Општина Гостивар

Во рамките на Локалната самоуправа согласно Законот за Локална самоуправа постојат 2
(два) органи и тоа: Градоначалник на Општина Гостивар и Совет на општината.13

 1.2.1.1. Градоначалник

Согласно член 51 од Статутот на Општината, Градоначалникот на Општината Гостивар
во рамките на своите овластувања:

 Mу предлага на Советот на Општината донесување на одлуки и други општи акти од
негова надлежност

 Кога е изрично овластен донесува поединечни акти во согласност  со закон,  статут,
односно одлука на Советот

 Раководи со управните и административните органи
 Именува  и  разрешува  раководни  лица  на  управните,  односно  административните

органи на Општината
 Донесува  акт  за  систематизација  на  работите  и  задачите  во  управните  и

административните органи на Општината
 Врши прием  во  работен  однос  и  дава  отказ  од  работа  на  лица  за  извршители  во

управните и административните органи во Општината по претходно добиено мислење
од Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања

 Врши и други работи утврдени со закон и со Статутот на општината

1.2.1.2 Совет на општината

Во Советот на општината партиципираат 31 советници од различни политички партиии. Со новите
Локални  избори  Советот  на  Општина  Гостивар  го  сочинуваат:  ДУИ   –  9  советници;  АА  –  7
советници; ВМРО - 3 советници;  СДСМ  – 4 советници; БЕСА -2; ТДП – 2; советници; РДК-2; ДСР-1
и ТМБХ-1.

Надлежности на  Советот  се  уредени  со  Статутот  на  Општината  ,  како  и  со  Деловник за
работа на Советот.

Согласно  Статутот на Општината, Советот на Општината ги врши следниве работи:

 Донесува  ::  Статут  на  Општината; Деловник  на  Општината,;  Програма за работа  на
Советот; Буџет  на  Општината и  Завршна  сметка  на  Буџетот;Детални  урбанистички
планови и  урбанистичка документација за населените места во Општината; Програма
за  уредување  на  градежното  земјиште; Програма  за  изградба  и  одржување  на
локалните  патишта;  Програма  за  јавно  осветлување  и  за  сервисните  и  станбените
улици  и  улиците  во  населените  места;  Програма  за  изградба,  реконструкција  и
одржување на локални водоводи; Програма за уредување, организирање и одржување
на  јавното  зеленило,  дрворедите,  јавните  водени  површини  и  јавните  фонтани  на
сервисните и станбените улици и улиците во населените места; Одлука за одржување и
користење на јавни пазари ; Одлука за начинот на чистење на оџаците; 

 Делегира  претставници  во:  органите  на  управување  на  училиштата  од  основното
образование и во установите од областа на културата, спортот, социјалната и детска
заштита,  предучилишното  образование  и  здравствена  заштита,  заштитата  на
животните и билките и унапредување на животната средина

13  Статут на Општина Гостивар ,  http://www.gostivari.gov.mk/web/index.php/mk/statuti-i-komunes 
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    Врши работи од областа на цивилната заштита; одделни овластувања во согласност со
Законот  врз  добрата  од  општа  употреба  и  природните  богатства на  подрачјето  на
Општината

 Основа  управни  и  административни  органи;  инспекциски  органи  и  служби;  jавни
служби, јавни установи и јавни претпријатија

 Именува  и  разрешува раководни  органи  на  јавните  служби,  установите  и
претпријатијата што ги основа на предлог на Градоначалникот

 Врши  надзор  и  контрола над  работата  на  органите  и  службите,  установите  и
претпријатијата што ги основа

 Избира и разрешува Претседател на Советот
 Формира Комисија  за  мандатни  прашања,  избори  и  именувања;  Формира  Надзорен

одбор  за  вршење  надзор  над  материјалното  и  финансиско  работење во
Општината;постојани и повремени работни тела.

 Востановува општински признанија и награди
 Одлучува за  бројот  на  вработените  во  управните  и  административните  органи на

Општината  и  Одлука  за  основање,  организација  и  работа  на  управните  и
административните органи на Општината

 Врши и други избори и именувања од својата надлежност
 Донесува и други одлуки за работите од своjата надлежност
 Дава автентично толкување на актите што ги донесува
 Врши други работи утврдени со Закон, Статут и други акти

Комисии и други советодавни тела во функција на Советот на општината:
 Комисија за односи меѓу заедниците
 Совет за заштита на потрошувачите
 Партиципативно тело од областа на урбанизмот
 Комисија за прашања на верификација, избори и именувања
 Комисија за комунални работи и сообраќај,
 Комисија за јавни дејности,
 Комисија за правни и нормативни работи 
 Комисија за полова раноправност
 Комисија за финансии и локален економски развој,
 Комисија за планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина

и природата,
 Советодавно тело – Локален Економско Социјален Совет
 Советодавно тело – Локален Совет за превенција

1.2.2. Организациска поставеност на локалната администрација

Општинската администрација ја сочинуваат:

 Секретар на општината
 Шест сектори поделени во одредени области

1.2.2.1. Секретар на општината 

Секретарот на општината има за цел да врши остварување на законско, ефикасно и ефективно
работење  и  раководење  со  општинската  администрација  во  насока  на  извршување  на
надлежностите  на  општината  кои  се  од  локален  итерес  за  општината,  обезбедување  на
извршување  на  други  надлежности  утврдени  со  закон,  како  и  поддршка  и  спроведување  на
работата и политиката на Градоначалникот за развој на општината.
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1.2.2.2. Организациона поставеност на секторите на општината

Извршувањето на надлежностите е поделено помеѓу Советот на општината и Градоначалникот.
Општинската  администрација  се  организира  во  сектори  и  во  одделенија.  Организацијата,
делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација ги утврдува
Советот врз основа на предлог на Градоначалникот.

 1.СЕКТОР ЗА ПОДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ 

1.1.Одделение за координација на активностите на Градоначалникот, информирање и односи со
јавноста

1.2.Одделение  за локален економски развој

2.СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, ОПШТИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ РАБОТИ 

2.1.Одделение за нормативно – правни работи

2.2.Одделение  за  подршка на Советот на општината

2.3.Одделение за информатичка подршка и општи работи 

3.СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 

3.1.Одделение за  буџетска координација

3.2.Одделение за буџетска контрола

3.3. Одделение за сметководство и плаќања

3.4.Одделението за даноци, такси, надоместоци и за други  приходи на општината 

3.5. Одделение за јавни набавки

4.СЕКТОР  ЗА  УРБАНИЗАМ,  СООБРАЌАЈ,  КОМУНАЛНИ  ДЕЈНОСТИ  И  ЗАШТИТА  НА
ЖИБОТНАТА СРЕДИНА 

4.1.Одделение за урбанизам, градежништво и просторно планирање

4.2.Одделение за уредување и управување со градежно земјиште

4.3. Одделение за  планирање и  развој        на сообраќајот,  на подрачјето на општината    

4.4.Одделение за комунални  дејности и заштита на животната средина

5. СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ 

5.1. Одделение за образование, спорт и култура

5.2. Одделение  за здравствена,  социјална  и  детска   заштита   и  заштита  и  спасување

6.  СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

6.1.Одделение за комунална инспекција и инспекција за животна средина

6.2.Одделение за урбанистичко-градежнна инспекција

6.3. Одделение  за  друг  вид   испекциски надзор од надлежност на општината

7.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

8. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ  СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

9.Tериторијалната  противпожарна единица на Општина Гостивар
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Градоначалник на Општина Гостивар

Сектор за правни, општи и организациони работи

Секретар на Општина Гостивар Сектор за поддршка на градоначалникот

Одделение за координација на активностите на градоначалникот, информирање и односи со јавностаОдделение  за локален економски развој

Сектор за финансиски прашања
Сектор за урбанизам, сообраќај, комунални дејности и заштита на животната срединаСектор за јавни дејностиСектор за инспекциски надзорОдделение за внатрешна ревизија

Територијална противпожарна единица на Општина ГостиварОдделение за управување со човечки ресурси

Одделение за нормативно – правни работи

Одделение за подршка на Советот на општината

Одделение за информатичка подршка и општи работи

Одделение за сметководство и плаќања

Одделение за буџетска контрола

Одделение за  буџетска координација

Одделението за даноци, такси, надоместоци и за други  приходи на општината

Одделение за јавни набавки

Одделение за урбанизам, градежништво и просторно планирање

Одделение за уредување и управување со градежно земјиште

Одделение за планирање и развој на сообраќајот на подрачјето на општината

Одделение за комунални  дејности и заштита на животната средина

Одделение за образование, спорт и култура

Одделение за здравствена, социјална и детска заштита и заштита и спасување

Одделение за комунална инспексција и инспекција за животна средина

Одделение за урбанистичко – градежнна инспекција

Одделението за  друг вид испекциски  надзор од надлежност на општината

Совет на Општина Гостивар

Органограм 1 Организациска Поставеност на Општината Гостивар
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1.2.3. Месна самоуправа - урбани и рурални заедници

Месната самоуправа на територијата на Општина Гостивар е организирано со 8 урбани заедници
кои се протегуваат од градскиот плоштад кон исток, југ, запад и север, како и 34 месни заедници
во руралните средини-села. Месни заедници се формираат во активни населени рурални места. Во
неколкуте населени места – села на кои живеат поголем број  на граѓани се основани месните
заедници. 

Во согласност со Статутот на општината, највисок орган на  месните заедници е Советот избран од
граѓаните. Тој е составен од 3 до 5 членови со мандат во времетраење од 4 години. За претседател
се избира член од редовите на Советот на заедница. 

Преку Советот,  граѓаните можат да даваат иницијативи и предлози кои се од јавен или локален
интерес, до надлежните органи во општината. 

Според  Статутот  на  Општина  Гостивар,  граѓаните  преку  месната  самоуправа  се  грижат  за:
решавање  на  прашања  од  комунална  инфраструктура  за  соодветното  подрачје; изградба  и
одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, културни домови, спортски објекти и
др.); заштита  на  животната  средина и  природата; уредување  и  одржување на  гробиштата  во
селските населби; покренување иницијатива за уредување на просторот; организирање културни,
спортски, забавни и други манифестации и други работи од непосредно секојдневно значење за
животот и работата на граѓаните.

1.2.4. Подрачни единици во општината на органи на државна управа

На територијата на  општината  лоцирани се подрачни единици на органите на државната управа:
 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ПЕ Гостивар;
 Министерство за труд и социјална политика, ПЕ Гостивар;
 Меѓуопштински центар за социјална работа, ПЕ Гостивар;
 Министерство за финансии и имотно-правни односи, ПЕ Гостивар;
 Министерство за правда;
 Министерство за одбрана, ПЕ Гостивар:

 Дирекција за заштита и спасување;

Од министерствата и органите на државната управа, индиректно влијание на локалниот економски
развој имаат  Министерството за земјоделство преку субвенциите за земјоделците и програмите за
рурален  развој  и  ИПАРД;  Министерството  за  економија  преку  програмите  за  поддршка  на
конкурентоста; Агенцијата за поддршка на претприемништвото преку програмите за поддршка на
малите  и  средните  претпријатија,  Агенцијата  за  промоција  на  инвестициите  и  извозот  преку
програмите  за  привлекување  инвеститори  и  програмите  за  извозна  промоција;  Агенцијата  за
вработување преку активните мерки за вработување и за самовработување.

Општина Гостивар треба да воспостави соработка со овие институции за да овозможи поголем
пристап  на  претпријатијата  и  невработените  на  нејзината  територија   во  користењето  на
средствата што се наменети за поттикнување на локалниот економски развој.
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1.2.5. Заинтересирани страни - влијание, очекувања и ресурси 

Заинтересирани страни за локалниот економски развој на општината Гостивар се:

 Општинското раководство и администрација. Интересот произлегува  од потребата
да се испорачаат услуги за граѓаните и стопанските субјекти, како и желбата за поголемо
искористување на расположливиот економски потенцијал.

Влијанието на општинското раководство е преку: 

o Уредувањето на просторот  и изградбата на комуналната инфраструктура ;

o Одредувањето на општинските даноци , такси и давачки 

o Финансирањето на програми за привлекување на инвеститори, со цел пораст на
економските активности на територијата на општината;

o Знаењето и капацитетот за дизајнирање нови општински услуги (со надомест или
без надмест)  со цел подобрување на квалитетот на живеење.

Ресурсите кои се на располагање на општината за финансирање на развојот се:     општинскиот
буџет;  квалификуваните кадри и инститицуоналниот капацитетот за водење и финансирање на
проекти, како и знаењето за аплицирање на донаторски програми и грантови; природните ресурси;
туристичките и културно-историските локалитети; соработката со општините од другите држави и
региони во Европа.

Очекувањата за поврат на вложувањата:  зголемен промет на недвижности (данок на промет со
недвижности);  зголемено  користење  на  просторот  (наплата  на  комуналии);  пораст  на
инвестициите  и  нови  работни  места  (ДДВ  и  персонален  данок);  пораст  на  вработувањата
(персонален  данок  и  придонеси);  зголемен  прилив  на  средства  од  надворешни  извори  на
финансирање (буџет на општината).

 Приватен сектор (стопански и градежни претпријатија, занаетчии, земјоделци и
туристички  агенции)   имаат  интерес  за  зголемување  на  обемот  на  работа  и
профитабилноста.

Влијанието на  ЛЕР  е:  Преку  знаење  за  организација  на  производството,  иновативноста  и
технолошкиот развој; Пораст на инвестициите и Подобрување на конкурентоста. 

Ресурси  со  кои  располагаат  се:  производите  и  услугите;  пазарите;  клиентите  и  набавувачите;
стручниот кадар и технолошката опремност.  

Очекувањата  од  ЛЕР се:  подобар  и  поефтин  пристап  до ресусрси,  информации,  нови  пазари,
квалификуван кадар и ситемот на јавни набавки.
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 Невладините  организации  и  професионалните  асоцијации  имаат  интерес  да  го
подобрат статусот и перспективите на целните групи на граѓани кои се предмет на нивното
делување. 

Влијанието на ЛЕР е  преку бројноста на мобилизираните граѓани во проектите за поттикнување на
локалниот развој.

Ресурси со кои располагаат се:  искуство за проекти; блиските контакти и односи со граѓаните;
капацитет и знаење за спроведување проекти, како и искуство во повлекување и користење на
донаторски средства.

Очекувањата од ЛЕР се: зголемен број на проекти; зголемен обем на финансиски средства; опрема
и знаење за комуникација и испорака на услуги до целната група на граѓани.

 Граѓаните - поединци  (вработени, невработени, млади, високо образован кадар)
имаат интерес за подобрување на стандардот и квалитетот на живот.

Влијанието на  ЛЕР  е  преку  бројноста  во  вклучување  во  проектите  за  ЛЕР,  стручно  знаење и
поддршката на општинските иницијативи и акции. 

Ресурси со кои располагаат се: идеите, знаењето и времето за работа на проектите.

Очекувањата  од  ЛЕР  се: нови  работни  места;  поголем  приход;  социјална  инклузија  и
самопотврдување.

 Државни органи и институции  (Полошки плански регион, Владата на Р. Македонија)
имаат  интерес  да  се  зголеми  базата  на  даночните  обврзници,  нивните  економски
активности, како и да се зголемат средствата за нивните програми. 

Влијанието на ЛЕР   е преку законите, располагањето со природните ресурси и управувањето со
институциите што го поддржуваат  развојот. 

Ресурси со кои располагаат се: Програмите и буџетските средства, државните ресурси (природни,
културно-историски, човечки, интелектуални и финансиски).

Очекувањата од ЛЕР се зголемена конкурентност на националната економија, поголема наплата на
даноци, такси и придонеси, поголем девизен прилив и поголема стапка на вработеност. 

 Донаторите и ЕУ-програмите  имаат интерес за зголемени ефекти од користењето на
нивните  програми,  изградба  на  институции  за  управување  со  развојот  и  влијание  за
подобар животен стандард на граѓаните. 
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1.3.Трендови во развојот на Општина Гостивар, 2017-2020 

1.3.1  Движење на населението

Во Општина Гостивар во периодот 2017-2020 година има мало намалување на населението,
имајќи ги предвид бројот на новородените деца, умрените и поголемиот број на доселени лица.

Бројот на деца опфатени во установите за згрижување на деца, основното и средното образование
варира од година во година, но со тенденција на намалување од 2017/2018 до 2018/2019 година.
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1.3.1.1. Жители 

Во Општина Гостивар просечно годишно за последните пет години се раѓаат околу 700 живородени
деца ( 699 во 2017 и 671 во 2019) или 3,4 % од вкупно родените деца во Република Македонија ,
со тендеција на незначително намалување од година во година. ( Анекс табела 6)

Бројот на умрените лица во општината  има ист тренд , 688 во 2017 и 616 во 2019, со 3,0% во
вкупниот број на умрени лица во земјата.  

Генерално во општината помал е бројот на умрени лица, во однос на живородени и тоа секоја
година, што значи во Гостивар постои позитивен природен прираст на население. 

Во  Општина Гостивар во  разгледуваниот  период  бројот  на  доселени лица  во општината
незначително варира, но постои значителен процент на отселени лица.

1.3.1.2. Деца 

Бројот на деца во установите за згрижување на децата во 2014 година изнесува 483 а во 2017 625,
и тоа е 1,8 % од вкупниот број на деца во семјата. ( табела бр 14)
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483
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565
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Деца Вработени

Слика  1. Деца и наставници во установите за згрижување на деца

Бројот на деца во установите за згрижување на деца постојано расте  и тој тренд  е следен од
бројот на вработени.

1.3.1.3. Ученици во основното образование 

Бројот  на  учесници  во  основното  образование   во  разгледуваниот  период  година  бележи
намалување, од 6449 ученици во 2016 на 6228 во 2019 година. , додека број на наставници во ОУ
се зголемувал од 688 на 712 . (Табела бр 15)

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

6,449 6,592 6,542 6,338 6,228

688 681 708 692 712

9.374 9.680 9.240 9.159 8.747

Ученици во Гостивар Наставници во Гостивар
Број на  ученици на 1 наставник

Слика  2 Ученици по наставник во Основните училишта во општината Гостивар
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Бројот на деца по наставник се намалува од 9 деца по наставник во 2015/2016 на 8 деца по
наставник во 2019/2020 година. 

1.3.1.4. Ученици во средните училишта 

За разгледуваниот период бројот на ученици во средното образование е намален, од 3766
средношколци во 2016 на 3428 средношколци во 2019 година. (Табела бр 16).

Бројот на наставници  во средните училишта исто таака се намалил од 407 во 2016 на 392
во 2019 година, во однос на 2010 година. Бројот на средношколци по еден наставник изнесува 8,7
ученици на 1 наставник.
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Слика  3 Ученици  и наставници во средните училишта по учебни години

1.3.2. Економски трендови 

1.3.2.1. Економски субјекти  

Бројот на активни субјекти во општината од година на година бележи благ раст
со структура прикажана на слика 5. Во разгледуваниот период бројот на економски субјекти се
зголемил за 6 % додека во во Република Македонија вкупниот  број  на економски субјекти се
намалил за 4 %. 

Најголем број на пораст на бројот на економски субјекти има во: градежништвото; ИКТ, научни и
стручни дејности и објекти за сместување и сервисни дејности со храна.( табела 13)
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A  Земјоделство, 
шумарство и рибарство; 
1.51%

Б  Рударство и вадење 
на камен; 0.40%

В  Преработувачка 
индустрија; 13.02%

Г  Снабдување со 
електрична енергија, гас, 
пареа и климатизација; 
0.08%

Д  Снабдување со вода; 
отстранување на 
отпадни води, 
управување со отпад; 
санација на околината; 
0.44%Ѓ  Градежништво; 9.32%

Е  Трговија на големо и 
трговија на мало; поправка 
на моторни возила и 
мотоцикли; 35.07%

Ж  Транспорт и 
складирање; 6.05%

З  Објекти за сместување 
и сервисни дејности со 
храна; 8.60%

Ѕ  Информации и 
комуникации; 1.15%

И  Финансиски дејности и 
дејности на осигурување; 
0.28%

Ј  Дејности во врска со 
недвижен имот; 0.24%

К  Стручни, научни и 
технички дејности; 9.32%

Л  Административни и 
помошни услужни 
дејности; 1.71%

Љ  Јавна управа и 
одбрана; задолжително 
социјално осигурување; 
0.20%М  Образование; 1.23%

Н  Дејности на здравствена 
 и социјална заштита; 
5.14%

Њ  Уметност, забава и 
рекреација; 1.39%

О  Други услужни 
дејности; 4.86%

Учество на економските субјекти во Општина Гостивар 2020

Слика  4 Структура на на бројот на претпријатијата во оптшината според економската 
активност  
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

70,139 71,519 71,419 72,315
75,914

73,061

2,362 2,513 2,519 2,544 2,642 2,512

РСМ Гостивар

Слика  5 Број на економските субјекти во РМ и Гостивар, по години

Во  однос  на  структурата  на  претпријатијата  по  големина  во  Општина  Гостивар  има
поголема застапеност на микро и мали претпријатија, а помала на средни и големи претпријатија.

1.3.2.2 Бруто Додадена Вредност (БДВ) и Инвестиции во Полошкиот регион 

Во периодот 2017-2020 БДП во полошкиот регион расте побрзо од БДП на Република Македонија. (
Анекс табела 18).  Затоа има зголемување  на учеството во БДП на РМ од 6,97%  во 2018 на 7,42%
во 2019.( слика 6). 

Трендот кај инвестициите е нестабилен ,а најнизок износ на инвестициите во основни средства е
во 2018 година. (табела 19). Учеството на инвестициите во основни средства во Полошки регион
во вкупните инвестиции во ОС во земјата се намалува од 6,03 % во 2015 на 5,05% во 2019 година,
што е негативен тренд што треба да се запре.( слика 6).

   

Слика  6 Учество на Бруто додадена вредност и инвестиции во основни средства на Полошки 
регион во БДВ и инвестицциите во ОС на Република Макеоднија, 2015-2019

Овие трендови придонесоа учеството на инвестициите во ОС во полошки регион да се намали од
23,59  % во  2016  на  16,62  % во  2019  година.(табела  20).  Овој  тренд  е  директно  поврзн  со
инвестициите  во  приватниот  сектор  и  потребно  е  да  се  стопира  и  да  се  овозможи  поголеми
инвестиции од страна на економските субјекти во регионот и во општина Гостивар.  (Слика 7)
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Слика  7 Тренд на инвестициите во ОС и БДВ на Полотшкиот регион по години

Учеството на секторите во БДВ и инвестициите во ОС прикажано е во табела 21 и табела 22. Во
најнеповолна состојба е секторот земјоделие со 13 % учество во БДВ а 3 % во инвестициите, а
најповолна состојба им е градежништвото со 7% учество во БДВ а 54% учество во инвестициите.
(слика 8) 
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Слика  8 Учество на секторите во БДВ и Инвестииции во ОС во Полошки регион
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1.3.3.  Градежни работи, објекти и станови

Во периодот 2015-2019 година во општината Гостивар се вложиле  86.658.000 евра во градежни
работи или 17,3 милиони евра во просек годишно.( табела 23). Најголемо учество во градежните
работи имат станбените згради 71 % а најмало цевоводи 2 % ( слика 9)

станбени згради; 60.40%

нестанбени згради; 15.43%

транспортна инфраструктура; 
10.19%

цевоводи, водови и електрични 
водови; 2.19%

комплексни конструкции во 
индустријата; 0.03%

други објекти од нискоградбата; 
0.34%

реконструкција, санација, 
адаптација, големи поправки и 
редовно одржување на објектите; 
10.62%

градежни работи; 0.80%

Слика  9 Структура на градежните работи во Гостивар според номенклатурата на градежни 
објекти

Според   вредноста  на  извршените  градежни  работи   Општина  Гостивар  е  на  второ  место  во
Полошкиот регион, после Тетово ( табела 24), со учество од 29 % во вкупно извршените градежни
работи во Полошкиот регион.(слика 10) 

Боговињ
е; 8.41%

Брвениц
а; 9.06%

Врапчиш
те; 
2.37%

Гостивар
; 29.47%

Желино; 
7.62%

Јегуновц
е; 2.09%

Маврово 
и 
Ростуша
; 4.71%

Теарце; 
6.75%

Тетово; 
29.52%

Боговиње Брвеница Врапчиште
Гостивар Желино Јегуновце
Маврово и Ростуша Теарце Тетово

Слика  10 Учество на општините од Полошкиот регион во вкупно извршените градежни 
работи во регионот.
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1.3.3.2. Станови во индивидуална режија 

Во периодот 2015-2019во Општина  Гостивар изградени се  вкупно 460 градежни објекти, 966
станови,  во вредност од 72,6 милиони евра.( табела 25). Цената по м2 стан има тренд на пораст
(слика 11).

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5

377 375 428 454
575

  
  
  
  
Цена  м2 стан во евра

Слика  11 Цена по м2 на завршен стан во индивидуална режија , 2015-2019

1.3.4 Туристи 

Бројот  на  туристи  во  општина Гостивар во  просек е  околу 2.000 со  тренд на  намалување на
домашните а зголемување на странските туристи. (табела 26) . Истиот тренд се заблежува и кај
ноќевањата  (  слика  12)  Големиот  пад  во  2020  година  е  поради  КОВИД  19  пандемијата  и
ограничувањата за патување.

Просечниот број на денови на престој има позитивен тренд. Кај странските туристи, од 2,39 денови
престој во 2017 година се зголемил на 2,5 денови во 2020 година., а кај домашните има негативен
тренд од 2,05 денови во 2017 на 1,78 денови /турист во 2020 година. ( слика 13). 
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Слика  12 Вкупен број на туруисти и 
ноќевања
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Слика  13 Просечен број на денови на престој
на домашните и странските туристи 

Според презентираните податоци потнцијалот за туризмот не е доволно искористен во изминатиот
период, имајќи ги предвид погодностите што се даваат на владино ниво за промоција на туризмот.
Овој сектор може да придонесе за поголем раст на БДВ и инвестициите во општината. 
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1.4 Учество на општинскиот буџет во финансирање на развојот 

Општинскиот  буџет  е  анализиран  според  приходите  и  расходите,  реализираните  програми  и
капиталните расходи.

1.4.1 Приходи и Расходи 

Во  периодот  2017-2020   година   општинскиот  буџет  е  постојано  на  исто  ниво,  околу
1.000.000.000, денари ,  а буџетскиот дефицит постепено намалува од година во година (Табела
27).

Во структурата на буџетските приходи најголемо учество имаат трансферите и дотациите, 66%, со
тренд на постојано зголемување, следени од даночните приходи со 20,9%. ( слика 14)..
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Капитални 
приходи ; 3.45%

Трансфери и 
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77.89%

Задолжување ; 
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Слика  14 Структура на Буџетските приходи
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Слика  15 Структура на Буџетските расходи

На приходната страна, значително зголемување бележат трансферите и донациите за 18 %, а
намалувањето е  даночните, 29%  неданочните 58%  и капиталните  приходи 40%.
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Слика  16  Структура на буџетските приходи , 2012-2020. 
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Во истиот  период  ,  расходите бележат поголем  пораст  од приходите (Табела 28),  Најголем
пораст за разгледуваниот период има кај  плати и надоместоци капиталните расходи за 22 %.
Најаголемо учество во расходите имат платите и надоместоците со 56,6% а следат стоки и услуги
со 19,7 % и капитални расходи со 10,8%.
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Слика  17 Структура на буџетските расходи 2013-2020

1.4.2 Програми и капитални расходи 

Во  анализираниот  период  општината  работела  на  25  програми,  повеќето  се  повторуваат  на
годишно ниво, а кои учествувале во општинските расходи со 15 %. (табела 30) Вкупно за 4 години
потрошени се  844.585.000 денари или   13.733.000 евра, а најголемо учество  има Програмата-
Изградба и реконструкција на патишта и улици ( слика 16) 
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Слика  18 Вкупен буџет за програмите на општината , 2017-2020 година

Планираните  капиталните  расходи  во  годишните  развојни  програми  за  2018,2019,2020  и  2021
година изнесуваат  вкупно  3.578.316.607денари или 58.184.010 евра. (Табела 29).
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Во однос на трендовите во општинскиот буџет може да се заклучи следново:

 Постои благ  негативен  тренд  на  намалување на  даночните,  неданочнте  и  капиталните
приходи  во  однос  на  трансферите  и  дотациите што  може  да  укажува  на  забавена
економска активност во општината. Во 2020 причината е КОВИД 19 кризата, но истиот
тренд е присутен и во претходните 3 години.  Потребно е подетално да се  анализират
причините за намалување на овие буџетски приходи.

 Зголемувањето на учеството на плати и надоместоци во вкупните расходи треба да се
стопира и да се алоцираат средства за развојни програми и поттикнување на економската
активност,  инвестиции,  извоз  и  нови  работни  места  кои  се  основа  за  зголемување  на
буџетските приходи. 

 Зголемувањето на капиталните расходи во вкупните расходи може да биде  поттик на
вкупните инвестиции во општината, заживување на економската активност и одржување на
работните места. 

1.5 Ставови на заинтересираните страни за насоките на локалниот  развој

За согледување на мислењето на зaинтересираните страни за идните насоки на општинскиот равој
и за утврдување на Стратегиски приоритети, се спроведе анкета со бизнис-секторот и невладините
организации  на  територијата  на  општината,  како  и  со  членовите  на  Советот  на  општината  и
вработените  во  општинската  администрација.  Во  продолжение  се  презентирани  ставовите  на
заинтересираните страни, сумирани од одговорите на доставениот прашалник.  

1.5.1  Анкета на релевантните актери на локалниот развој  

1.5.1.1. Мислење на членовите на Советот на општината 

Визија за општината

 Општина атрактивна за живот и работа за сите генерации, поттикнати и мотивирани кон
нови перспективи 

 Место  каде  жителите  на  различните  етнички  заедници  коегзистираат  во  хармонија  и
толеранција.

Проблемите за остварување на визијата 

 Поголема  политичка  стабилност  и  толерантност  меќу  политичките  субјекти  за  побрзо
вклучување во ЕУ интеграциите.

 Законите  кои  ја  опфаќаат  регулативата  на  локалната  самоуправа,  во  делот  на
финансирање на локалната самоуправа. Треба да се предвидат повеќе изворни приходи на
општините, поточно да се прошири нормативната рамка за поквалитетно финансирање на
општините.

 Отсуство  на  дефиниран  стратешки концепт,  координиран  помеѓу  општината,  владата  и
инвеститорите(стопанството), доследно менаџиран и спроведуван.

  Отсуство на поволности за нови инвестиции.

Активности  за подобар стандард на живеење на  граѓаните

а)  Во  руралните  делови:  заокружување  и  довршување  на  комуналниот,
урбаниот,инфраструктурниот, социјално и образовниот развој; комунална инфрастуктура(водовод
и канализација) и патна инфраструктура  и подобро поврзување на урбаните и руралните делови;
Искористување на потенцијалот за рурален развој и земјоделието, како и потик за искористување
на поволните можности за бизнисите 
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б) Во урбаните делови : Сите можни слободни површини со хортикултурно и парково уредување и
Планирање  и  изградба  на  што  повеќе  паркинг  места; Изградба  и  адаптација  на  простор  за
културни настани; отварање спортско-рекреативен центар, отварање културно-младински центар,
Давање поповолни услови на бизнис секторот за развивање на нивните бизниси и слично;Да се
зголеми понудата за интересентите ( државно земјиште по поповолни цени, добро рекламирање на
градот како добра геостратешка позиција за инвестирање и сл.); Изработка на Мапа или регистер
на значајни објекти,објекти –културно наследство,значајни места од сите области,значајни луѓе...

в) Работни места 

 Привлекување на инвеститори кои ќе вложуваат капитал во оштината и ќе отвораат нови
бизниси/стопански објекти.  

 обуки за сите, отворени можности за прашања, предлози, критики и слично.

 Давање  на  поддршка  на  граѓаните  за  самовработување  (консултантски  услуги,  правна
помош и сл.),  поддршка на малите и средните локални претпријатија преку давање на
поволности за користење на градежно земјиште на територијата на општината, поволности
за користење на деловен и друг простор во владеење на општината на малите и средните
локални претпријатија,  давање на поддршка од разновиден карактер на младите луѓе за
започнување на сопствен бизнис и др.  

 Достапност до информации за нови вработувања и Start – up компании

Проекти во функција на економскиот развој на Општина Гостивар

 Нови објекти: Културен центар; Спортски центар 

 Служба   во  општината  за:  Иновативни  проекти  и  Програми  за  кредитирање  и
субвенционирање на самовработувања

 Соработката со граѓаните, невладините организации и бизнис секторот во Општина
Гостивар

 Почести средби на најразлични нивоа ( меѓу бизнисмените, меѓу граѓаните и бизнисмените,
меѓу НВО и бизнис секторот ), 

 Директен контакт со млади невработени и Обука за користење на овие фондови

Зголемување на инвестициите и вработувањето во Општина Гостивар

 Поволности за новите инвеститори и отворање на индустриси зони.

  Подобра промоција на општината пред дијаспората, регионот и ЕУ земјите 

1.5.1.2. Мислење на администрацијата на општината 

Визија за општината

 Општина со развиена инфраструктура за потикнување на економскиот развој и атрактивна
за инвеститорите 

 Општинска администрација со изграден капацитет ( простории за работа, опремена со нови
компјутери за секој вработен, обучен кадар и сл).

Проблеми што треба да се решат  во областите  што ги покрива администрацијата 

 Обезбедување на повисоко ниво на приходи преку навремена наплата на приходите со
поголем ангажман на сите сектори.

 Поголема соработка со  централната власт  е  потребна за  да  се  привлечат  странски
инвеститори кои ќе отвараат производствени објекти                                               

 Невработеноста на  младите во  Општина Гостивар

 Поголема вклученост на граѓаните на Општина Гостивар во проектите на општинската
администрација.
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 Воспставување на е-општина.

 Намалување на корпуцијата.

 Активности за подобар стандард на живеење на граѓаните 

 Инвестиции кои ќе обезбедат нови работни места и подобри услови за живот.

 Изградба на катни гаражи.

 Патеки за велосипеди

 Со центар без движење на возилото

 Реновирање на општинската зграда и нова сала на општинскиот совет за подобрување на
квалитетот и брзината на  услугите кои ги сервисираме до граѓаните.

 Стратешко планирање на развојот на општината во сферата на урбанизмот,  која ќе ја
следи  современа  и  функционална  инфраструктура,  технолошки  развој.  Еколошки
осмислена согласно европските и светските трендови, културно и социјално авангардна.

 Енергетски ефикасните изградени индивидуални и колективни објекти директно влијаат на
семејниот буџет со намалување на ставките за енергија и до 70%

Проекти во функција на економскиот развој на Општина Гостивар

 Инвестиции кои ќе обезбедат нови приходи и нови работни места и подобри услови за
живот. Микро бизниси; Отворање на трговски комплекс на занаетчии и ракотворби.

 Јавно приватно претпријатие за рециклирање на материјали.

 Едукативна, логостичка и финансиска помош на start-up бизнисите;

 ИПА проекти од областа на економијата и инвестициите

 Развој на земјоделството, сточарството преку одржување на интензивни курсеви за тие
што се занимаваат со овие дејности, 

 Учење на занаети, шиење на облека за девојки и невести како и други обуки.

Соработката  со  граѓаните,  невладините  организации и  бизнис  секторот  во  Општина
Гостивар

 Чести и конструктивни средби со граѓаните, претставници од бизнис секторот и невладини
организации во насока на осознавање на нивните идеи и потреби.

 Организација на средби, обуки кои нема да се наплатуваат кои ќе можат да се одржат во
училиштата, за невработените кои имаат 18-50 години за различни професии

Зголемување на инвестициите и вработувањето во Општина Гостивар

 Поттик  и  поддршка  кон  самовработување  и  инвестиции  насочени  кон  мали  и  микро
претпријатија, како и отвореност за странски инвестиции.

 Реализација на инфраструктурни објекти  во соработка со други институции ( третман на
отпадни води, управување со отпад и индустриски жаришта ).

 Инвестиции за  формирање на  мониторинг  мрежа во  медиуми за  кои не  е  воспоставен
мониторингот   (бучава  ,  почва  ,биодиверзитет....).  Зголемување  на  донаторските
финансирања   на проекти  од областа на животната средина и климатските промени.

 Креирање на мерки на поволности и даночни ослободувања за инвестирање во Општина
Гостивар како и презентација на истите пред домашните и странски инвеститори, 

 Будење на интересот како и поддршката за отворање на семејни приватни бизниси во
градот и во селата 

 Да се додели повеќе државно земјиште со кое општината може да стопанисува ,
да  го  продава...поволности  при  плаќање  комуналии  за  да  може  да  се  привлечат
инвеститори од страна
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1.5.1.3. Мислење на бизнис секторот  

Визија за општината

 Со нови индустриски производни претпријатија – компании во различни области 

 Постојано зголемување на бројот на мали и средни претпријатија,  како и на бројот на
работни места.

 Со индустриски зони, расположиви кредитни линии и добра бизнис клима.

Проблеми што треба да се решат  

o Отсуство на организирана подршка на локално ниво за бизнис секторот 

o Недостаток на квалификувана работна сила 

o Отсуство на стимулација на населението да  отворат нови претпријатија.

o Недоволна искористеност на природните ресурси  

o Привлекување на странски инвестиции;  нивна заштита  на  барањата и   доделување на
локации

o Отсуство на креативност и доверба во локалните бизниси.

Активности за подобар стандард на живеење на граѓаните 

 Поттикнување  и  креирање  на  инфраструктура,  индустриска  зона  во  територијата  на
општина Гостивар 

 Брендирање на производи што се произведуваат на територијата на Општина Гостивар.

 Повеќе средби со бизнис заедницата.

 Намалување на општинските даноци и давачки. 

 Да се даде поголема поддршка за сточарството, производството на здрава храна.

 Поддршка на бизнисите за обучување на невработени лица за потребите на бизнисот.

Проекти во функција на економскиот развој на Општина Гостивар

Поддршка на МСП (мали и средни претпријатија)  нудејќи за нив обуки и информации,
совети, леснотии во издавањето на градежни дозволи за почетниците (МСП)

Да се превземаат мерки за мотивација на младите за стручно оспособување, квалитетно
образование,  мотивација  на  земјоделците  за  земјоделски  био   продукти  како  и  нивно
рекламирање.

Да се развие рурален туризмот  и еко-туризмот;

Соработка помеѓу државните институции и компаниите за заштита на производителите;

Развој на руралните средини, проекти за развој на земјоделството и сточарството

Зголемување на инвестициите и вработувањето во општината Гостивар

 Поддршка во  отварање на  мали и  средни претпријатија,  поддршка и  поттикнување на
населението  за  инвестиции  во  енергетски  ефикасни  објекти  и  обновливи  извори  на
енергија,  инвестиција  во  кадар  со  квалитетно  образование,  доквалификација  на
работниците или правилна распределба на кадарот.

 Да се привлечат нови странски инвеститори а со тоа ке се зголеми и бројот на 
вработување. Да се олесни формирањето на нови бизниси.

 Со поволна бизнис клима би се зголемиле можностите за инвестиции во општината а со тоа
би се отвориле и нови работни места за граѓаните на општината.

Општина  Гостивар                                                                                                                41



 Поголема економска промоција на самата општина преку најразлични форуми и 
настани , каде јасно ќе се даде до знаење за можноста за инвестирање во општина 
Гостивар , како и поволностите и бенефитите од истото за разлика од другите места. 

 Да се дадат поволни услови на инвеститорите во слободни индустриски зони 

 Подготвување на кадар согласно потребите на пазарот на трудот.

 Да се стимулираат младите лица да се занимаваат со земјоделие.

 Да се превземаат мерки за отстранување на кучињата скитници, рециклирање на отпадот
(депонијата  Русино)  преку  која  ќе  може  да  се  снабдува  со  топлинска  енергија  градот
Гостивар во зимскиот период.

Дали сте заинтересирани да се вклучите во спроведувањето на Стратегијата за локален
економски развој на Општина Гостивар   за периодот 2015-2018 година?

 Да. 70 % ; НЕ 30 % 

1.5.1.4. Мислење на Невладините организации   

Визија за општината

 Општина која како приоритет ќе го има економскиот развој посебно развојот на малите
семејни и средните претпријатија, зачувување на занаетчиството како и разните профили,
со дополнителни различни обуки како и развој на руралниот и планинскиот туризам преку
големиот број на природни убавини кои ги имаме. 

 Повеќе работни места и  поголем број на вработувања во општина Гостивар и околината.
 Со повеќе инвестиции, пофункционални средни и големи претпријатија и повеќе места за

вработување
Проблеми што треба да се решат  

 Селективно спроведување на законите и изборот на кадри во јавната администрација 

 Недоволна  поддршка  како  од  локално  ниво  и  од  државата,  недостаток  на  странски
инвестиции поради небезбедноста во државата, недоволната заинтересираност на младите
за  независна  работа  како  и  нивото  на  нивна  заинтересираност  за  вработување  во
администрација, недостаток на дополнителни обуки, грешки при насочување во средните
стручни училишта, недостаток на поволни кредитни линии, недостаток на субвенции од
државата итн.

 Миграција на младите и заминување од општината.

 Привлекување на странски инвестиции, поттикнување на наши печалбари индивидуално
или здружени (преку нов сектор во локална самоуправа за соработка со странство и др.
Сојузи на Л.С.

Активности за подобар стандард на живеење на граѓаните 

 Зголемување на општинскиот буџет; 

 Поддршка при аплицирање за грантови;

 Посебна буџетска линија за НВО за реализација на нивните проекти.

 Граѓанинот  за  општината  –  Општината  за  граѓанинот,  со  кој  општината  ќе  ја  нагласи
важноста  на  плаќањето  на  данок,  со  кој  ќе  се  зголеми  можноста  за  инвестирање  на
општината во заедницата како поврат на средствата од општината до граѓаните.

 Проекти за екологија ,за поздрава животна околина и почист воздух,

 Воспоставување на систем на јавен превоз;

 Правилно одлагање, селектирање и рециклирање на ѓубрето;

 Правилно третирање на отпадните води;

Општина  Гостивар                                                                                                                42



 Контрола на штетните емисии на гасови во воздухот

 Да  се подобри домувањето на социјалните случаеви и сите кој се социјално загрозени да
се вработат.

 Планирање во образованието – средно и високо во правец на оспособување на кадри кои
се дефицитарни и потребни од областа на информатиката, технологијата, производството
на храна, градба (мајстори), механичари и слично

 Граѓаните да бидат вклучени и секогаш информирани околу работите кои се случуваат во
институциите.

Проекти во функција на економскиот развој на Општина Гостивар

 Поголема промоција на проектот „ Млад земјоделец“

 Јавното осветлување да се префрли на сончеви панели.

 Изградба на катни паркинзи, 

 Доградба на кејот на реката Вардар,

 Изградба на мал пазар за проджба на земјоделски произоди од општината.

 Фабрики за преработка и конзервирање на храна.

 Активирање на преработката (рециклирање на отпадот)

 Фабрика за производство на флаширана чиста вода.

 Граѓанинот  за  општината  –  Општината  за  граѓанинот,  со  кој  општината  ќе  ја  нагласи
важноста  на  плаќањето  на  данок,  со  кој  ќе  се  зголеми  можноста  за  инвестирање  на
општината во заедницата како поврат на средствата од општината до граѓаните.

 Веќе остварени проекти во делот на економскиот развој на оддредени заедници, како што
е Ромската заедница во Гостивар (поддршка на мал и среден бизнис, работа кај познат
работодавец, мотивирање на граѓанинот за регистрација на сопствен бизнис ...

 Формирање на солидарен фонд, со кои ќе се помогнат граѓаните во полесно надминување
на  предизвиците  со  кои  се  соочуваат,  учество  на  граѓанскиот  сектор  од  поделбата  на
таквите средства и во полнење на таквиот буџет...

 Креирање на координативен триаголник, (Локална самоуправа, Агенција за вработување и
Граѓански сектор, со цел намалување на високиот процент на невработеност, посебно кај
Роми, кој се разликува од останатите заедници во Гостивар и воопшто во Македонија.

 Поттикнување на семеен бизнис

Соработката  со  граѓаните,  невладините  организации и  бизнис  секторот  во  Општина
Гостивар

 Да има поголема соработка и да имаме почесто заеднички средби со општината

 Организирање на редовни состаноци, на месечно ниво, заради размена на информации и 
споделување на задачи, креирање на нови проекти со кои заеднички може да се аплицира.

 Организирање на редовни средби со граѓаните кои се занимаваат со личен или семеен економски
развој, вклучително и средби со заедницата на Роми, како и поддршка на нивните идеи, преку 
финансиска поддршка од Општината или од заеднички проекти поддржани од домашни и 
меѓународни организации.

 Транспарентност во континуитет и поголема соработка со НВО;

 Зголемување на соработката при процесот на носење на локални политики; Обезбедување
локални услуги во соработка со граѓански организации;

 Секоја невладина организација да изготвува проекти во интерес на граѓаните и истите
проекти да бидат поддржани и контролирани за реализација од самите донатори за да се
утврдат постигнатите резултати. Основање на координативно тело во ниво на општината
која ќе се предводи од самата општина;

 Да се одреди фонд за одржлив развој на граѓанските организации .
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 Организирање на различни активности каде што граѓаните и општината ќе комуницираат
за политиките на општината (тркалезни маси, трибини, културни и спортски настани). 

 Дали сте заинтересирани да се вклучите во спроведувањето на Стратегијата за 
локален економски развој на Општина Гостивар   за периодот 2015-2018 година?

 Да. 100 %  

2. СТРАТЕШКИ ПРИСТАП

2.1 Анализа на опкружувањето 

2.1.1 Поширокото опкружување –ПЕСТЛЕ анализа 

Со цел ефикасно и навремено да се предвидат промените на опкружувањето, Општина
Гостивар мора да ги разбере внатрешните и надворешните услови. Овој дел на скенирање на
опкружувањето е исто така познато како PEST анализа, што всушност е кратенка од Политички,
Економски, Социо-културни и Технолошки фактори.

Карактеристични фактори кои влијаат врз Општина Гостивар се:

2.1.1.1 Политички фактори

 Децентрализација  –  продолжува  имплементацијата  на  акцискиот  план  за  следење  на
децентрализацијата и јакнење на капацитетот на општините за остварување на законските
надлежности. Општина Гостивар успешно ги комплетираше  фазите од децентрализацијата
и претстои јакнење на капацитетот на администрацијата за остварување на превземените
надлежности.

  “Позициски” статус со Владата  – Соработката со Владата, министерствата и државните
инситуции  ја  одредуваат  позицијата  на  локалната  самоуправа  во  однос  на  пристап  до
регионални и национални програми. 

 Евроинтеграции – Република Македонија како земја кандидат за влез во ЕУ превзема чекори
и реформи, кои   ќе се рефлектираат и врз општините кои исто така ќе мораат да преземат
дел од обврските за постигнување на зацртаната цел.  

 Безбедност и стабилност на државата/регионот  – Последните 18 години југоисточниот
регион  на  Европа,  посебно  Балканот,  беше  под  влијание  на  големи  турбуленции  и
нестабилности. Оваа состојба сеуште не  е надмината, но членството на РСМ во НАТО дава
гаранција за безбедноста и стабилноста на државата.   

2.1.1.2. Економски фактори

 Странски  директни  инвестиции  (СДИ)  –  Политиката  на  владата  за  привлекување
странски  директни  инвестиции  ќе  влијае  и  за  поголеми  инвестиции  во  општината  .
Општина  Гостивар  со  зголемените  надлежности  кои  произлегуваат  од  процесот  на
децентрализација  сега  има  можност  за  самостојно  привлекување  и  стимулирање  на
странските директни инвестиции и отварање на индустриски зони. 

 Стабилност на макроекономската политика  – Стапката на инфлација,  стабилноста на
курсот на денарот и многу  други макроекономски фактори имаат  големо влијание врз
бизнис климата, како на централно така и на локално ниво. 

 Трошоци за водење бизнис – Многу е важно општината да ги намали овие трошоци и
одвои  повеќе  средства  за  стимулирање  на  бизнисот.  Исто  така,  општината  треба  да
обезбеди и погодни услови, намалување на процедурите за започнување на нови бизниси,
како и ефикасно да го имплементира едношалтерскиот систем (“оne stop shop”). 
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 Собирање на даноци и такси – Централната и локалната власт треба да најдат начин за да
ја зголемат ефикасноста во собирањето на разни такси од граѓаните: данок на имот, данок
на промет на недвижности и права, данок на наследство и подарок, персонален данок на
доход, данок од додадена вредност, такси за истакнување на фирми, такса за користење на
улици и патишта, такса за јавно осветлување и други видови на даноци и такси. Успешноста
на овој процес зависи и од довербата што граѓаните ја имаат во локалната власт.   

 Капацитет  за  привлекување на  средства  од  надворешни извори ,ИПА фондовите,
Програми на меѓународните организации како и поволни кредитни средства.

 Нееднаква распределба на доходот. Големиот број на граѓани со низок доход влијае во
нивно стимулирање и мотивирање за едукација и вклучување на пазарот на трудот, како и
отпочнување на економска активност.

2.1.1.3. Социо-културни фактори

 Доверба во власта –Општинското раководство треба да води политика на професионално
работење и  да биде поактивна и потранспарентна и во делот на услугите кои што ги нуди,
како и со што е можно поголемо вклучување на граѓаните во процесот на градење на
политиката за добро општинско работење.     

 Слаба  грижа  за  опкружувањето  на  граѓаните  –  Грижата  на  граѓаните  во  врска  со
здравјето и чистата околина е на многу ниско ниво. Воведувањето на подобра и поактивна
едукација (започнувајќи од најмладите), и доследно воведување на санкции врз граѓаните
и стопанскиот  сектор  кои ја  загадуваат  околината  и  природата,  со  сигурност  ќе  дадат
резултат. 

 Граѓанско  учество  –  Инволвирањето  на  заедницата  може  да  помогне  општинското
раководство да работи со доза на “здрава критика”. Постојат голем број на бенефити кои
може да се добијат доколку се зголеми учеството на јавноста во работењето на општината.

 Миграциите  село-град  и  емигрирањето  во  странство.  Првите  ги  намалуваат
потенцијалите за развој  на руралните средини ,  а одливот на младите и на обучените
кадри  предизвикуваат  недостаток  на  работна  сила  во  услови  на  раст  на  локалната
економија.

2.1.1.4. Технолошки фактори

o Е-влада – Е-влада е „усвоен наслов“ на информациската и комуникациската технологија на
владини и јавни агенции и го трансформира начинот на кој институциите комуницираат со
граѓаните.  Неговата  употреба  ветува  зголемување  на  ефикасноста  и  ефективноста  на
институциите  и  радикално  го  менува  нивниот  однос  спрема  јавноста.  Напредокот  во
комуникацијата и користењето на технологијата игра главна улога во зголемувањето на
животниот  стандард  и  им  дава  поголема  моќ  на  луѓето  да  добијат  пристап  до  сите
активности, но и да ги разберат системите кои им се достапни. 

o Дигитализација-  е  светски  тренд  што  се  воведува  во  сите  сфери  на  живеењето  и
работењето. Надградба на вештините на вработените е клучна за следење на промените
што се наметнати со дигитализацијата. 

2.1.1.5. Фактори за заштита на животната околина 

o Енергетска ефикасност   –  Прашањата за заштеда на енергија и користење на обновливи
извори на енергија се повеќе се предмет на работа на општините. Локалната самоуправа е
вклучена во реализацијата на мерки за остварување на националните енергетски цели до
2020 година;

o Зелена економија и заштита на животната средина  најголеми ефекти има на локално
ниво. Новиот закон за зелени зони пренесува надлежности на локалната самоуправа за
поголемо влијание во овој сектор. 
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2.1.2.  СВОТ АНАЛИЗА на единицата на локална самоуправа

СВОТ анализата  се  однесува  само  на  локалната  администрација   и  служи  за  дефинирање  на
компаративните и конкурентските предности за наредниот петгодишен период. 

Позитивно влијание Негативно влијание 

В
н

ат
р

еш
н

и
 ф

ак
то

р
и

Strengths-    Јаки Страни

 Транспарентност:  Граѓански  сервис
центар,  официјална  Web  страница,  e-
mail  адреси, Канцеларии на Советот на
млади;

 Имиџ на  успешност-  Добиени  награди  и
признанија дома и во странство

 Амбициозно  раководство  (изборна
програма и предложени и реализирани
проекти)

 Искусна  и  обучена  администрација
(континуирана обука)

 Голем  опфат  на  граѓаните  во
годишните  активности  (контакти,
проекти, настани,, средби и сл) листа на
настани во анекс);

 ИТ  опременост  и  ИСО  стандард  во
работењето 

Weaknesses  -   Слаби   страни

 Лоша  структура  на  приходите  и
финансиска  нестабилност  –
големи осцилации во реализација на
изворните приходите.

 Недоволно повлекување на средства
од  ЕУ  фондовите   (мал  број
проектни  апликации  и  добиени
проекти )

 Недоволно  искористување  на
можностите  за  соработка  (мал
број идеи за проекти со збратимени
општини)

 Недоволна  искористеност  на
потенцијалот  на  НВО  во
општината ( мал број на заеднички
проекти  и  мал  опфат  на  граѓаните
преку НВО);

 Недоволен  број  на  проекти  од

Н
ад

в
о

р
еш

н
и

 ф
ак

то
р

и

 Opportunities  -     Согледани М  ожности

 Атрактивност  за  Странски  директни
инвестиции (СДИ)

 Програмите на Полошкиот регион  и Владата

 Пристап до Европските фондови

 Пристап  до  фондовите  за  регионална
соработка  (Стратегија  за  Западен
Балкан) 

 Засилена поддршка на туризмот од страна на
ЕУ и македонската Влада (привлекување
на  туристи  на  настаните  што  ги
организира општината)

 Програми за поддршка на руралниот развој

Threats  - Согледани Закани  /Ризици

 Перцепција за нестабилност во регионот

 Конкурентноста на другите општини

 Нестабилни економски услови

 Миграција на квалификуван кадар

Врз основа на СВОТ анализата стратешкиот пристап ќе биде искористување на силните страни на
општинската администрација за да се пресретнат можностите што се нудат во опкружувањето.

Можности Јаки страни

 Атрактивност  за  Странски  директни
инвестиции (СДИ)

 Програмите  на  Полошкиот  регион   и
Владата

 Пристап до Европските фондови

 Пристап  до  фондовите  за  регионална
соработка 

 Засилена  поддршка  на  туризмот
(привлекување  на  туристи  во
општината)

 Подршката  на  зелена  економија  и

 Транспарентност: 

 Имиџ на успешност- 

 Амбициозно раководство 

 Искусна и обучена администрација

 Голем  опфат  на  граѓаните  во
годишните активности 

 ИТ опременост и ИСО стандард во
работењето
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енергетска ефикасност

 Подршка  на  руралниот  развој  и
земјоделието.

2.1.3. Други нивоа на власт и инсти туции во опкружувањето  

2.1.3.1. Центар за развој на Полошкиот плански регион 

Центарот  за  развој  на  Полошкиот  плански  регион14 донесува  стратегии,  програми  и  проекти
поврзани со економскиот развој.  

 Програмата за развој на Полошкиот плански регион 2015-2020 опфаќа  9 приоритетни области
за  кои  се  дефинирани  7  долгорочни  цели:  зголемено  ниво  на  економски  развој  преку
зголемена конкуретност и продуктивност; подобрување на постојната и развивање на нова
инфраструктура;унапредување на животната средина и одржлив развој; подигнато ниво на
образование и развој на човечки ресурси; водечки земјоделски регион со  рурален развој;
најпознат регионален планински туристички цетар; подобрена и зголемена застапеност на
маргинализираните групи во образованието, културата и работната сила.  За петгодишниот
период  поставени се 4 приоритетни цели:  

 Интензивен  развој  на  сточарството,  земјоделието  и  преработката  на  производите  и
рурален развој, со 10 програми и 40 проекти во вредност од 21,1 милион евра;

 Подобрување  на  физичката  инфраструктура,особено  транспортната,  регионална  и
локална инфраструктура,  со 15 програми и 50 проекти во вредност  од 50,15 милиони
евра; 

 Забрзан развој на планинскиот туризам,со  9 програми и 30 проекти во вредност од 41,5
милиони евра

 Образованието,  развојот  на  човечки  ресурси  и  намалување  на  невработеноста,  со  10
програми и 32 проекти во вредност од 5,9 милиони евра.

Програмата за развој на Полошкиот плански регион 2021-2026 опфаќа среднорочни цели:

1) ИНИЦИРАЊЕ НА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПРЕКУ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКОСИСТЕМИ ЗА БИЗНИС И
ИНОВАЦИЈА,  со индикатори за зголемување на БОП на ниво на државниот просек, 15 %
поголем број на деловни субјекти, 5000 нови работни места и стапка на невработеност од
18 %. За остварување на целта идентификувани се следните приоритети:

 Поддршка за претприемништво, конкурентност, иновација на МСПП со 3 мерки;

 Поддршка  на  руралниот  туризам,  рурален  развој  и  одржливо  и  конкурентно
земјоделство во полошкиот регион, со 1 мерка;

 Подобрување на соработката на институциите / организациите за поддршка на МСП
со 1 мерка;

 Подобрување на квалитетот на животот на населението преку инвестиции во патна,
комунална и енергетска инфраструктура со 1 мерки

2) ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА СОВРЕМЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ,
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НИВОто НА СОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ И СПОРТ ВО РЕГИОНОТ ПОЛОГ со
следните индикатори: маладена стапка на сиро намалена стапка на невработени млади на
12%,  и со следните приротиети.

14  http://www.rdcpolog.mk/index.php?lang=al 
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 Континуирано подобрување на условите и квалитетот на образованието и развојот
на човечките капацитети, 3 мерки;

 Подигнување на нивото на социјален развој, 3 мерки;

 Одржлив развој на спортско -рекреативните центри во регионот преку валоризација
на природните и културните вредности, 1 мерка

3) ЗАШТИТА И ПРОМОЦИЈА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА ВО РЕГИОНОТ ПОЛОГ со
следните индукатори: Процент на собран комунален отпад 75% и Процент на рециклирање
на комунален отпад до 35%, и со следните приритети:

 Развој на регионален интегриран пристап во процесот на управување со отпад 1
мерка

 заштита и унапредување на природните ресурси, 3 мерки

Стратегијата за Локален економски развој на општина Гостивар е во согласност со приоритетните
цели на стратегиите за Развој на Полошкиот плански регион и со повеќето програми и проекти за
остварување на целите. За поголем дел од предложените мерки во Стратегијата и акцискиот план
ќе може да се мобилизираат средства преку Центарот за планирање на развојот на Полошкиот
регион.

2.1.3.2 Влада на Република Македонија 

Владата на Република Македонија15 го планира и управува економскиот развој на општините преку
надлежностите во три области:

Децентрализација 

 Акцискиот  план  за  пренесување  на  надлежностите  на  локалната  самоуправа  со  кој  е
утврдена  динамиката  на  пренесување  на  надлежностите  и  градење  капацитет  на
општинската администрација за спроведување на преземените надлежности;

 Стратегија за регионален развој на Република Македонија 2021-203116 година во
кој  Општина Гостивар е опфатена преку Полошкиот  плански регион.  Во неа има
три стратешки цели со 16 приоритети:

o Порамномерно економски развиени ,  еколошко одржливи,  и конкуренти плански
региони низ доследно спроведена паметна специјализација и посилно стимулирање
на приватните инвестиции во синергија со јавните инвестиции, со 7 приоритети;

o Атрактивни плански региони со унапредени локални услуги, ефективен пристап до
пазарот на трудот, обезбеден повисок степен на родова еднаквост, и ефективна
социјална заштита на најранливите групи на население; со 6 приоритети;

o Значително  зајакната  политика  на  регионален  развој,  подобрени  финансиски
инструменти за нејзино спроведување и изградени административни капацитети на
централно, регионално и локално ниво. со 3 приоритети

Поддршка на малите и средните претпријатија 

 Годишни  програми  за  подобрување  на  конкурентноста  на  претпријатијата  кои  се
реализираат  преку  Министерството  за  економија  и  Агенцијата  за  поддршка  на
претприемништвото во Република Македонија.

 Стратегија за промоција на инвестициите и извозот која се реализира преку Агенцијата за
промоција на странските инвестиции.

15  http://vlada.mk/
16  https://dejure.mk/zakon/strategija-za-regionalen-razvoj-na-republika-severna-makedonija-2021-2031
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 Кредитни  линии  за  модернизирање  на  производството,  подобрување  на  конкурентоста
преку почисто производство и воведување енерегетска ефикасност.

Вработување 

 Програмата за активни мерки за вработување и самовработување која се реализира преку
Агенцијата за вработување на Република Македонија. 

Финансирањето на развојот 

Владата обезбедува извори за финансирање на развојот на регионално и на национално ниво
преку:  Буџетот  на  Република  Македонија;  Буџетите  на  единиците  на  локалната  самоуправа,
Расположливите  фондови  на  ЕУ (особено  ИПА  компонентите);  Други  меѓународни  извори;  и
Донации и спонзорства од физички и правни лица. 

2.1.3.3. Меѓународни организации 

Меѓународните организации го поддржуваат развојот во Република Македонија преку билатерална
и мултирателна помош17, фокусирани на национално, регионално и на европско ниво. 

2.2. Фактори на економскиот развој

Економски  развој  генерално  се  однесува  на  одржливи  и  усогласени  акции  на  креаторите  на
политиките  и  на  заедниците,  со  кои  се  промовира  животниот  стандард  и  економската
благосостојба на одредена област или територија.

Економскиот развој, исто така, може да се однесува на квантитативните и квалитативните промени
во  економијата.  Таквите  активности  може  да  вклучат  повеќе  области,  вклучувајќи  развој  на
човечкиот  капитал,  клучната  инфраструктура,  регионалната  конкурентност,  одржливоста  на
животната  средина,  социјалната  инклузија,  здравјето,  безбедноста,  писменост  и  други
иницијативи. 

Економскиот развој се разликува од економскиот раст. Додека економскиот развој е напор да се
интервенира со политики кои имаат цел – подобра економска и социјална благосостојба на луѓето,
економскиот  раст  е  поврзан  со  продуктивноста  на  пазарот  и  со  порастот  на  БДП.  Затоа
економскиот раст е еден аспект на процесот на економски развој.

Факторите на локалниот економски развој се групираат во три подрачја18:

1) Стабилност и предвидливост

 Институциите  да генерираат динамичка стабилност

 Поделба на надлежности помеѓу приватен, граѓански и јавен сектор

 Обезбедување инфраструктура, (комунална, сообраќајна, комуникациска,
енергетска) вклучувајќи и човечки вештини и компетенции

 Успешен менаџмент на вкупната економската стабилност

2) Конкуренција (натпревар)  и раководење со промени

 Постојано следење и управување со промените за развиен, динамичен, 
флексибилен и иновативен приватен сектор

 Понуда на квалификувана работна сила и развиен пазар на труд

 Поволно бизнис-опкружување со лесен пристап до: информации и 
знаење; систем на континуирано учење; пазари; финансии; квалитетни 
јавни услуги

17  http://www.sep.gov.mk/
18  Факторите на кои општината може да влијае се напишани со болд и италик букви  
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 Куповна моќ на граѓаните, довербата и штедењето 

3) Социјална инклузија 

o Локално лидерство за поттикнување на заедништвото и толеранцијата 

o Пристап до политичкото претставување на различните категории на граѓани 

o Еднаквост на сите пред законите

o Пристап до образование

o Пристап до работа 

o Пристап до јавните добра и услуги 

Имајќи  ги  предвид  надлежностте  на  локалната  самоуправа  и  изворите  на  нивно  финасирање
Стратегијата  за  ЛЕР  на  општина  Гостивар  2021-2025  се  фокусира  на  третиот  фактор  на
економскиот развој, социјална инклузија со акцент на: Локалното лидерство за потикнување на
заедништвото и толеранцијата; пристап до политичко претставување на различните категории на
граѓани; до образование и до јавни добра и услуги. 

Првите два фактори на економскиот развој се опфатени како градење на партнерства со повиските
нивоа на власт бидејќи поголеми законски надлежности за нив има централната власт. 

2.3 Изјава за мисија и визија 

2.3.1 Мисија 

Посветеност кон креирање и достигнување на потребите за забрзан локален развој на
Општина Гостивар  преку: Планирање и раководење со локалниот економски развој во насока
на негово забрзување и достигнување на нивото на РСМ;

 Градење  партнерства  на  органите  на  локалната  самоуправа,  јавните  претпријатија  и
јавните  институции  со  приватниот  и  граѓанскиот  сектор,  невладиниот  сектор  и
меѓународната заедница, и

 Континуирано  градење  на  капацитет  на  органите  на  локалната  самоуправа,  јавните
претпријатија  и  јавните  установи   за  испорака  на  висококвалитетни  стандардизирани
услуги ориентирани кон бизнисот и граѓаните.

 Креирање  и  одржување  партиципативната  атмосфера  преку  вклучување  на  граѓани  и
останати учесници во работењето на општината.

Општината  создава  локална  политика  која  е  точна  и  прецизна  според  барањата  во
имплементирање и евалуацијата на јавните политики..

2.3.2. Визија 

ОПШТИНА СО ОСМИСЛЕНА ЕГЗИСТЕНЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ, ПРИВЛЕЧНА  ЗА ЖИВОТ И РАБОТА НА СИТЕ

ГЕНЕРАЦИИ , МОТИВИРАНИ И ТЕЖНЕАТ КОН НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ. 

 Жителите на различните етнички заедници коегзистираат во хармонија и толеранција;

 Развиена инфраструктура го забрзува економскиот развој и континурирано се привлекуват 
инвеститори преку промоција на потенцијалите, бизнисите и конкуретните стопански 
сектори;

 Постојано се зголемува бројот на мали и средни претпријатија, како и бројот на работни 
места
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 Општинска администрација со изграден капацитет за водење на економскиот развој и 
потикнување на конкуретните сектори 

 Се  подобрува  и  унапредува  економското  опкружување  и   се   вложува  во  граѓаните  –
посебно во младите со цел обезбедување просперитет на заедницата.

Општина Гостивар е место каде сите граѓани без разлика на пол, возраст или религија наоѓат
можности и го користат својот потенцијал.

2.3.3.Општа ц ел

Гостивар – конкурентна општина со одржлив економски развој и окружување погодно за водење
бизнис.  

Долгорочни цели: Одржлив економски развој и раст на вработеноста, Високо ниво на регионална
конкурентност, Балансиран регионален развој,  Усогласено просторно и урбанистичко планирање,
Сеопфатна  покриеност  на  општината  со  комуналната  инфраструктура,  Градење  на  високи
стандарди во областите од јавен интерес, Социјално вклучување и можности за сите граѓани преку
градење на нивниот капацитет.
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2.4 Стратегиски приоритети и цели на Општината Гостивар

2.4.1 Д олгор очни Стратегиски на соки  

2.4.1.1. Подобри услови за живот и стандард на граѓаните 

Основната долгорочната насока на локалниот економски развој е општината постојано да презема
мерки  за  унапредување  на  условите  за  живот  и  работа  на  своите  граѓани  со  што  нивниот
потенцијал и иновации ќе дојде до израз. 

Стратегиски цели за периодот  2021-2025 вклучуваат:  модерна инфраструктура и чиста околина;
модернизација  на  мрежа  за  водонабдување  и  канализација;  урбанизам;  животна  средина;
образование  и  наука;  култура;   социјална  заштита  и  превенција  ;Спорт  и  Млади; Заштита  и
спасување на граѓаните и материјалните добра.  Дефинирани се 8 Стратегиски цели, 29 мерки и
209 проекти. (Преглед-табела 1) 

2.4.1.2.  Зајакнување на конкуретноста на  локалната економија  преку  привлекување
нови бизниси и инвеститори  

Создавањето нови економски перспективи и капацитети преку поддршка при формирање на мали
и на средни претпријатија и создавање работни места преку привлекување странски и домашни
инвестиции.  Подобрувањето  на  постојната  и  изградба  на  нова  бизнис  инфраструктурата  и
соработката со бизнис-заедницата  за  нивно вклучување во процесите на локалниот економски
развој ќе  резултира  со  зајакната  конкуретност  на  локалната  економија.  Дефинирани  се  3
Стратегиски цели, 7 мерки и 22 проекти (Преглед –табела 2 )

2.4.1.3 . Поголема социјална инклузија и зголемување на вработувањето  

Социјалната инклузија на сите граѓани е основ за поттикнување на локалниот економски развој.
Клучната  активност  на  овој  план  е  зголемувањето  на  вработувањето  преку  промоција  на
програмите  за  вработувања,  пре-квалификации,  едукации за  самовработувања и  социјална
инклузија на ранливите групи, како и имплементација на Акциските планови за вработување на
општина Гостивар За остварување на оваа стратегиска насока утврдени се 3 Стратегиски цели, 6
мерки и 19 проекти. (Преглед – табела 3 )

2.4.1.4  Проширување  на  комуникацијата  со  граѓаните,  бизнис-секторот  и
меѓународните програми и донатори              

Проширувањето на комуникацијата со граѓаните, НВО  и бизнис секторот е постојан приоритет  на
општината што ги зголемува човечките ресурси за имплементација на Стратегијата.. Во наредниот
период фокус се става на е-услуги за граѓаните и поголема покриеност со интернет за побрза и
поедноставна комуникација со граѓаните. Утврдени се 3 Стратегиски цели, 7 мерки и 18 проекти.
(Преглед- табела 4 )

2.4.1.5 Промоција на  туризмот  и рурален развој  

За остварувње на  оваа  долгорочна цел на  општината  се  планира поголемо искористување на
туристичкиот  потенцијал  преку промоција на   туризмот и на руралниот  развој.  Утврдени се  3
Стратегиски цели, со 7 мерки и 9 проекти. ( Преглед-табела 5) 
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 Преглед-Табела 1.Стратегиски цели и мерки за подобри  услови за живот и стандард на 
граѓаните 
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Преглед-Табела 2 Зајакнување на конкуретноста на локалната економија преку 
привлекување нови бизниси и инвеститори

Преглед-Табела 3 Стратегиски цели и мерки за поголема социјална инклузија и зголемување 
на вработувањето

Преглед-Табела 4 Стратегиски мерки за проширување на комуникацијата со грaѓаните, НВО
и бизнисите
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Преглед-Табела 5 Стратегиски цели и мерки за промоција на туризмот и рурален развој

Објаснување на стратешките цели и мерките од 5 те преглед-табели прикажани во анекс 2.
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2.5 Усогласеност на Стратегиските приоритети со релевантните европски, 
национални и валидните регионални Стратегиски документи.

2.5.1. Усо гл асеност со  европските стратегии  

Стратегијата за локален  развој на Општина Гостивар е усогласена  со  европските документи
Зелен  Договор  (Green  Deal),  Заедничката  земјоделска  политика  и  дигитализација  во  делот  на
потребите  за  децентрализација  и  регионален  развој.  Притоа  се  следеа  препораките  за  трите
главни столба: поддршка на конкурентноста,  развојот на претприемништвото и поддршката на
МСП; зголемување на вработеноста и подобрување на условите за образование на населението,
како и поголема социјална инклузија на сите категории граѓани.

Исто така,  при изработката  на  документот  се  водеше сметка  за  програмските ИПА-документи,
посебно за компонентите меѓугранична соработка и регионална конкурентост, како компоненти
каде општината може да аплицира со свои проекти за повлекување  средства од надворешни
извори на финансирање.

Дополнително,  документот  е во согласност  со ЕУ-програмите на заедниците, кои обезбедуваат
средства за програмите за вработување на локално ниво, мобилноста на младите и поголемото
учество на граѓаните во одлучувањето за прашањата за локалната самоуправа.

2.5.2. Усо гл асеност со  пови соките нивоа на власта 

При  изработката  на  документот,  предложените  мерки  се  усогласуваа  според  Стратегиските
документи и програми на двата повисоки органи на власт: Владата на Република Македонија и
Полошкиот плански регион. Критериумите што се користеа се однесуваа на Стратегиските цели,
предложените мерки и алоцираните средства за остварување на владините политики.

2.5.2.1. Усогласеност со Стратегиските документи на  Владата за децентрализација 

Предложените приоритетни долгорочни насоки и Стратегиски цели се усогласени со Стратегиските
документи  на  Владата  на  Република  Македонија,  кои  се  однесуваат  на  следните  политики:
децентрализација,  рамномерен  регионален  развој,  поддршка  на  конкурентноста  на  приватниот
сектор и програмите за зголемување на вработувањето. 

При  консултирањето  на  владините  Стратегиски  документи,  усогласувањето  се  однесуваше  на
следење  на  зацртаните  цели,  усогласеност  со  приоритетите  (инфраструктура,  индустрии,
земјоделство,  туризам  и  рурален  развој),  како  и  алоцираните  средства  за  финансирање  на
дефинираните цели.

Ваквиот пристап  ѝ овозможува на општината да аплицира или да ги поттикнува релевантните
економски субјекти на нејзината територија да поднесуваат проекти и барања за повлекување
средства од програмите за конкурентност, промоција и привлекување инвестиции, поддршка на
МСП, вработување на младите  и националната програма за поддршка и промоција на туризмот. 

2.5.2.2. Усогласеност со Стратегиските документи на  Полошкиот плански регион 

Стратегиските документи на Полошкиот плански регион се однесуваат  на регионалниот развој,
Регионална иновациска стратегија и развојот на приватниот сектор. Усогласеноста е во однос на
Стратегиските цели, програмите и мерките што се предлагаат за развојот на Полошкиот регион,
како и водичот за инвестиции.
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И покрај фактот дека Општина Гостивар не е застапена со доволен број проекти во овие документи
и дека дефинираните мерки и програми немаат алоцирани извори на средства, усогласеноста е
направена во насока како најдобро да се учествува во регионалните проекти каде средствата се
обезбедуваат од Бирото за рамномерен регионален развој.

На ова ниво на власт, Општина Гостивар може да повлекува средства за патната инфраструктура,
заштитата на животната средина, изградбата  на туристички локали и проектите за руралниот
туризам.

3. АКЦИСКИ ПЛАН –ПОСЕБЕН ЕКСЕЛ ДОКУМЕНТ

Акцискиот  план  преставува  преглед  на  групирани  мерки  и  проекти  (иницијативи)  кои  се  во
функција за остварување на приоритетите и   целите со финансиски проекции за трошоците и
планираните извори на средства за нивна реализација.

Предложените  мерки/проекти/акции  се  групирани  според  долгорочните  Стратегиски  насоки,
приоритетните Стратегиски цели, одговорните за реализација, временската рамка и ризиците.

Сумираниот  акциски  план  се  состои  од  5  долгорочни  Стратегиски  насоки,  22  приoритетни
Стратегиски цели 62 мерки и 179 проекти. 

Вкупниот буџет изнесува 36.870.500 евра , од кои 25%  од повисоките нивоа на власт  32 % од
општинскиот буџет ; 39,5%  од донатори ; и  3,5 % од други надворешни извори 

Потребните средства од   општинскиот буџет на годишно ниво во просек ќе изнесуваат 2,908,125
евра или учество од околу 46% во годишниот буџет на општината во 2016 година  без средствата
за трансфери и дотации.

Посебниот ексел документ ги презентира секоја стратешка цел со предложените мерки и проекти,
како и одговорните сектори/одделенија. ( Анекс 3 на Стратегијата). 

3.1. Преглед на мерки и проекти

Мерките  се прикажани табеларно според визијата за општината, долгорочната стратегиска цел,
целните  групи,  индикаторите,  надлежен сектор,  број  на  проекти,  временска  рамка,  извори на
средства и ризиците. (Анекс 2)

3.2. Ресурси за акцискиот план 

За реализација на акцискиот план потребни се следните ресурси (инпути – влезни елементи): 

 Материјални  (простор,  канцеларии,  опрема,  материјали  за  градба  и  за  планирање  на
проектите) 

 Кадровски (проектни менаџери, експерти, вработени, волонтери)  

 Финансиски  (буџетски средства, донаторски грантови, кредити, обврзници)  

 Интелектуални  (информации, технологии, софтвери, знаење за раководење на проекти и
изградба на објекти)

3.4 Имплементација и индикатори за успешност 

Имплементацијата, мониторингот и ревизијата на стратегијата и акцискиот план ќе ја координира
Одделението за локален економски развој на Општина Гостивар. Активностите што се опфаќаат во
тој  процес  се  однесуваат  на:  а)  градење  партнерства  за  планираните  мерки/проекти,  б)
дефинирање на постапка за имплементација на акцискиот план и в) следење на индикаторите на
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успешност со  чија  помош ќе  се  мери  степенот  на  реализација  на  проектите  и  напредокот  во
остварување на приоритетите и целите.

3.4.1 Град ење партнерства 

Реализацијата на акцискиот план опфаќа различни видови партнерства и тоа со: 

Донаторски организации и програми ( ЕУ-програми, регионални ИПА-фондови);

Повисоките  нивоа  на  власт  (Полошки плански  регион,  државни  институции,  агенции  и
министерствата на Владата на Република Македонија);

 Општинските јавни институции (училишта, јавни претпријатија) планирање на мерките,
реализација на проекти и испорака на услуги на граѓаните;

Бизнис-секторот  и  НВО-секторот  за  планирање  проекти  за  заеднички  настап  пред
донатори, мобилизирање на ресурси и мониторинг на реализацијата на проектите; 

 Граѓаните за учество во планираните проекти.

Партнерствата за  остварување  на  поставените  цели  треба  да  се  градат  и  според  видот  на
предложените мерки. 

o Во  делот  на  економија  се  предвидуваат  партнерства  на  локалната  самоуправа  со
приватниот  сектор  (претпријатијата  и  НВО),  владините  институции  за  поддршка на
развојот на МСП и вработувањето, донаторските програми, инвеститори и кредитори -
банки;

o Во социјалата – развојот на заедницата, локалната самоуправа планира партнерства со
владини институции, социјални установи, училишта, месни заедници, НВО и здруженија
на граѓани;

o Во делот на екологија, се планираат партнерства со претпријатија, владини институции
за МСП , донатори, НВО и инвеститори.

3.4.2 Постап ка за импл ементација на акцискиот план

    Постапката за имплементација на акцискиот план се состои од следните чекори 

 Разработка на мерките и на проектите 

 Преземање акции за промоција пред донатори и инвеститори

 Мобилизирање граѓани за негова поддршка

 Дефинирање услуги на секторот за економски развој за поддршка на реализацијата на
стратегијата и акциониот план

 Алоцирање ресурси за реализација на поединечните проекти

3.4.3 Инди катори на успешност

Индикаторите за успешност се презентирани во преглед – табелите до 1 до 5, како и во прегледот
на групирани мерки и проекти во согласност со дефинираните Стратегиски цели. 
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Како дополнителни индикатори за успешност што треба да се земат предвид при следењето на
реализацијата на стратегијата и акцискиот план се:  бројот на МСП и активни деловни субјекти,
бројот на вработени, стапката на невработеност, посебно кај младите, висината на инвестициите
во општината и БДВ по жител.

Извори  за  верификација  на  индикаторите  треба  да  бидат  релевантните  државни  институции,
општинската архива, проектната документација и анкети и истражувања за директно собирање на
податоци поврзани со дефинираните индикатори.

4. ДОПОЛНИТЕЛЕН  ДЕЛ 

4.1 Областите за дефинирање политики и мерки за енергетска ефикасност

Во однос на посветеноста во областа на енергетската ефикасност постои Програма за енергетска
ефикасност  во  Општина  Гостивар  за  периодот  2012-2015  изработена  од  Топлификација-
Инженеринг. Според програмата под општинска управа се 37 објекти со вкупна грејна површина од
62.580  m2.  Вкупната годишна потреба за енергија во сите општински објекти, вклучувајќи го и
уличното  осветлување,  изнесува  9.394  MWh/год.  Во  Програмата  е  прикажан  потенцијалот  на
објектите од општината за заштеда на енергија со примена на мерки за енергетска ефикасност и
тој  изнесува  3.297  MWh/год  од  кои  69% се  за  енергија  за  греење  и  31%  е  за  енергија  за
осветлување. Од Дијаграмот за процентуалната потрошувачка на топлинска енергија по сектори се
гледа  дека  54% припаѓа  на  основните  училишта,  24% на  средни   училишта,  11% на  детски
градинки, 11% на објекти кои се греат со дрва и 6% на администрација и социјална грижа. Од
вкупната потрошувачка на електрична енергија 79% припаѓа на улично осветлување. Како мерки
за подобрување на енергетската ефикасност се предложени: 

 реконструкција на енергетски системи, 

 изолација на фасада и покрив, 

 замена на прозорци и 

 модернизација на осветлувањето. 

Со  примена  на  предложените  мерки  за  енергетска  ефикасност  се  очекува  намалување  на
трошоците за енергија на општината за 35,1%, а рокот на исплата на инвестицијата од околу
2.080.000 евра би изнесувал 7,7 години. Со воведување на мерките за енергетска ефикасност би се
намалиле  трошоците  на  општината,  би  се  зголемил  комфорот  на  престој  и  би  се  намалила
емисијата на штетни гасови во атмосферата.

Според  информациите  добиени  од  надлежните  во  Општина  Гостивар,  проектите  за
подобрување на енергетската ефикасност во изминатиот период се: 

 Најголемата инвестиција е  на полето на јавно осветлување во 2015 година од 350.000евра
за поставување на ЛЕД осветлување на булеварите на Општината како заем од Светска
банка преку проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП);

 Годишно инвестирање од околу 200.000 евра е во јавно осветлување, односно поставување
на ЛЕД светла;

 Реконструкцијата на основното училиште „Гоце Делчев“ во Гостивар. Вкупната инвестиција
е 250.000 евра, а инвеститор е Општина Гостивар; 

 Реконструкција на фасадата и замена на прозорците на Средното Општинско Училиште,
Гимназија за што инвестицијата изнесува 150.000 евра;
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 Преку МСИП дел од електричната енергија во јавниот сектор во општината се обезбедува
преку фотоволтаици.

Со проект за структурална фасада и воведување на топлински пумпи во Општинската зграда
во  висина од  500.000  евра се  конкурира на  јавниот  повик  број  ПСЕЕП01/2021.  Врз  основа на
договорот  за  заем  за  Проектот  за  енергетска  ефикасност  во  јавниот  сектор  (IBRD –  9038МК)
финансиран од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, објавен од Министерство
за  финансии.  Општините  ќе  добиваат  80%  од  средствата  како  долгорочно  позајмување  со
потпишување  на  договор  за  под-заем  со  Министерството  за  финансии.  Останатите  20%  се
доделуваат  како  грант  средства  на  општините  со  потпишување  на  договор  за  грант  со
Министерството за финансии. 

4.1.1. Мерки за подобрување на енергетската ефикасност на Општина 

Гостивар

Мерките за подобрување на енергетската ефикасност на Општина Гостивар треба да се во
согласност  со  Четвртиот  Национален  План  за  Енергетска  ефикасност  (2020-2022),  Глава  5.3
Енергетска ефикасност во јавниот сектор. Се предвидуваат четири типа на мерки за локалната
самоуправа:

1. Реконструкција на постоечките згради;

2. Изградба на нови згради;

3. Подобрување на уличното осветлување и

4. „Зелени набавки“.

1. За реконструкција на постоечките објекти на локалната самоуправа:

 Релевантните документи се: Стратегијата за развој на енергетиката во Република Северна
Македонија, Законот за енергетска ефикасност, Правилникот за енергетска ефикасност на
зградите, Правилникот за енергестка контрола и Третиот национален план за енергетска
ефикасност; 

 Методологијата е со моделирање оддолу-нагоре и оптимизација со најмали трошоци со
употреба на моделот MARKAL, методологика на IPCC;

 Според Националната програма за енергетска ефикасност во јавни згради (нацрт верзија)
просечната потрошувачка на енергија во јавниот сектор изнесува 214 kWh/m2 на годишно
ниво.  Со реновирање објектите просечно постигнуваат потрошувачка од 95  kWh/m2 на
годишно ниво што би требало да биде репер при реновирањето;

 Индикатори  треба  да  бидат:  заштедите  на  енергија  во  ktoe/GWh и  намалувањето  на
емисиите на во Gg CO2-eq.

2. За изградба на нови згради на локалната самоуправа се референтни истите документи и истите
индикатори како и за реновирање на објектите. Временската рамка е од 2020 до 2040 година. 

3. Подобрувањето на уличното осветлување по општините подразбира инвестирање во околу 170
светилки годишно по општина и тоа замена на живините светилки со натриумски и ЛЕД светилки.
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Освен замената на светилки се предвидуваат и промотивни активности за спроведување на ЈПП
(јавно  приватно  партнерство)  и  целосен  информациски  систем  за  следење  и  управување  со
потрошувачката на енергија и алатката  MVP. Дополнителен релевантен документ е и Законот за
концесии и ЈПП.

4.  „Зелените  набавки“  се  базираат  и  на  Правилникот  за  обележување  на  потрошувачката  на
енергија и другите ресурси за производот што користи енергија како и Уредбата за еко-дизајн на
производи.  Во оваа област се препорачуваат специјализирани обуки за договорните органи на
оваа тема и развивање на технички спецификации на модели за набавка на одредени производи
кои  користат  енергија,  кои  ќе  вклучуваат  зелени  и  критериуми  за  енергетска  ефикасност,
засновани на соодветни подзаконски акти, со што ќе се олесни процесот на набавка. 

Освен исполнување на барањата од Четвртиот Нацонален План за Енергетска Ефикасност кои
се однесуваат на локалната самоуправа, Општина Гостивар може да ја поттикне и реализацијата
на  истиот  во  резиденцијалниот,  комерцијалниот  и  приватниот  сектор  преку  стимулирање  на
мерките за енергетската ефикасност и користење на обновливите извори на енергија (ОИЕ) и тоа:

 Издавање на енергетски сертификати на зградите и реклама на згради со истите, како
помали потрошувачи, со што се стимулира изградбата на енергетски ефикасни згради со
А+, А и Б енергетска класа; 

 Надомест  од  50%  од  трошоците  за  замена  на  прозорци,  но  не  повеќе  од  500евра,
обезбедени од Министерството за економија;

 Информативни кампањи насочени кон стимулирање на производите со еко-ознаки и ознаки
за енергетска ефикасност;

 Надомест на дел од трошоците за купени и инсталирани сончеви термални колектори во
износ од 30% од инвестицијата, но не повеќе од 300 евра, реализиран од Министерството
за  економија,  врз  основа  на  Промоцијата  за  обновливите  извори  на  енергија  и
подобрување на енергетската ефикасност во домаќинствата во 2021 година;

 Зголемување на уделот на соларните електрани во секторот на домаќинствата, следејќи го
примерот на јавниот и комерцијалниот сектор, со информативни кампањи.

4.1.2. Извори на финансирање на мерките за ЕЕ во Општина Гостивар

Во однос на финансирањето, во новиот Закон за енергетска ефикасност донесен во февруари
2020 година воведен е Националниот фонд за енергетска ефикасност. За негово формирање е
создаден посебен Закон и тој е во постапка на усвојување. Се предвидува овој фонд да обезбеди
финансиска поддршка во спроведувањето на следниве мерки: 

 означување на електрични апарати и опрема; 

 реконструкција на постојните резиденцијални згради;

 реконструкција на постојните згради на централната власт; 

 сончеви електрани на покриви; 

 замена на прозорците и 

 изградба на нови згради.

Како опции за финансирање на енергетскиот сектор се: 

 Националниот буџет (државата, министерствата и општините);
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 Европските фондови (претпристапни и постпристапни);

 Меѓународни финансиски институции и донатори (WB-IFC, USAID, GIZ, EBRD, EIB и други);

 Домашни и меѓународни компании и

 ESCO компании.

За  пристап  до  изворите  на  финансирање  општината  треба  да  ги  зајакне  сопствените
капацитети, технички и човечки, и да оствари соработка со стручни компании и експерти. 

4.2. Дигитализација на општинското работење 

Трендовите во светската економија беа забрзани со КОВИД 19 кризата. Еден од тие трендови е
дигитализација  на  работењето  преку  создавање  на  електронски  средства  за  комуникација  и
управување со процесите.  

Дигитализацијата на работењето на локалната самоуправа има две компоненти: 

I. Дигитализација  на  интерната  комуникацијата  и  управување  со  процесот  на  носење  на
одлуки,  извршување  на  одлуките,  како  и  организација  на  начините  на  испорака  на
општинските услуги.

II. Дигитализција  на  екстерната  комуникација  со  граѓаните,  бизнис  и  НВО  секторот,
повисоките нивоа на власт и управување со испораката на општинските услуги. 

 4.2.1.Дигитализација на интерната комуни кацијата и управување со  

општинските ндл ежности

Оваа компонента во дигитализацијата на општинското работење се однесува на: 

 Изработка  на  интерни  процедури  за  електронска  комуникација  мегу  секторите  и
одделенијата која овозможува работа од далечина и зајакнување на тимската работа;

 Воспоставување  на  менаџмент  систем  за  електронско  управување  со  процесите  на
општинско одлучување, планирање и иазвештајност и пристап до базата на податоци.

Потребни ресурси за спроведување на оваа компонента се:

 Хардвер (  компјутери,  интернет  врска)  за вработените во  секторите и одделенијата со
добри перформанси и брзина во работењето;

 Софтвер за менаџирање на општинското работење: издавање на градежни дозволи преку
интернет; база на даночни обврзници; извештаи за остварување на општинските програми;
следење на  реализацијата  на  буџетот;  остварување  на  енергетски  заштеди  од  јавните
објекти;

 Вработени  со  надградени  вештини  за  користење  на  решенијата  за  дигитализација  на
работењето;

  Во  одделението  за  управување  со  човечки  ресурси  да  се  воведе  работно  место  за
планирање и спорведување на процесот на дигитализација на општинското работење. 

Еден од пристапите во забрзување на дигитализациата на општинското работење е изработка на
функционална анализа за наделжностите на општината и врз основа на неа да се дефинира план
за постепена дигитализација на интерната комуникација и управување со општинските процеси.
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4.2.2. Дигитализција на е кстерната комуни кација и испора кат а на 

општинските услуги. 

Втората компонента на дигитализацијата опфаќа:

 Комуникација со граѓаните, бизнис и НВО секторот и повисоките нивоа на власт, како што
се споделување информации од  јавен карактер,  примање на барања за користење на
општински услуги и процесирање на пристигнатите барања;

 Испорака на општинските услуги преку интернет, како што се доставување на дозволи,
решенија, одговори на поставени прашања и менаџирање на процесите на испорака на
услугите( од доставување на барање до испораката на услугата).

За оваа компонента потребна  е едукативно-промотивна кампања за пошироко запознавање на
граѓаните и другите актери на локалниот економски развој со воведените решенија за електронска
комуникација со општината и предностите од таквиот начин на комуникација и соработка.

 

4.3.  Промоција на нови социјални услуги на општината.

Зголемените  надлежности  на  локалната  самоуправа  за  социјална  инклузија  на  ранливите
категории на граѓани ја  наметнуваат потребата за воведување и испорака на нови општински
социјални услуги.

Овие услуги се донесуваат на:

 Едукација:  Стекнување  дополнителни  квалификации  и  вештини  за  вклучување  на
локалниот пазар на труд;

 Вработување:  Подршка  за  барање  на  работа  и  преговарање  со  работодавачи  за
обезбедување пристојна егзистенција преку вработување;

 Домување: Обезбедување на можности за социјални станови , посебно за млади луѓе, за
подбрување на нивниот стандард на живеење и посигурна иднина во општината;

 Вклучување  во  општествениот  живот:  Обезбедување  на  лични  аситенти  за  лица  со
попреченост; поддршка на проекти на НВО кои работат со ранливи категории на граѓани и
организирање  на  настани  кои  ќе  приднесуваат  за  вклученост  во  активностите  на
општината Гостивар.

Овие групи на социјални услуги можат да се испорачуваат во соработка со повисоките нивоа на
власт  преку  испорака  на  услуги  кои  веќе  се  воведени  од  државата  и  обезебдување  на
финансиските средства за дизајнирање на нови социјални услуги според потребите на Општина
Гостивар.

Анекс 1 – Табели

Табела 1  Број на жители по населени места
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Општина Гостивар 81 030
Град Гостивар 35 847
Балиндол 2 501
Беловиште 2 267
Мало Турчане 1 013
Дебреше 4 847
Чајле 3 070
Вруток 1127
Горно Јеловце 2
Долно Јеловце 10
Здуње 2 140
Лешница 3
Печково 48
Равен 1 615
Речане 1 054
Железна Река 98
Куново 11
Лакавица 994
Падалиште 721
Србиново 1 039
Страјане 307
Трново 539
Корито 675
Тумчевиште 235
Форино 4 652
Чегране 6 748
Горна Бањица 4 423
Горна Ѓоновица 8
Долна Бањица 4 356
Долна Ѓоновица 242
Симница 430
Сушица 8

Извор: Државен завод за статистика, Попис на население 2002 година

Табела 2  Вкупно население, домаќинства и станови во РМ и Општина Гостивар-попис 2002

Вкупно население Домаќинства Станови

Вкупно 2,022,547 564,296 698,143
Гостивар 81,042 18,091 20,339
Учество во РМ 4.01% 3.21% 2.91%

Табела 3 Број на населението по национална припадност- Гостивар

Националност Број %
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Албанци 54.038 66.6
%Македонци 15.877 19.5
%Турци 7.991 9.8%

Роми 2.237 3.8%
Власи 15 0.01

%Срби 160 0.19
%Босанци 39 0.04
%Други 685 0.84
%Вкупно 81042 100
%* Попис 2002 – Државен завод за статистика  www.s  tat.g  ov.m  k

Табела 4 Старосна структура на наслението во Гостивар  -2015 година 

Вкупно 
(2019)

83.847 100 Групи %

0 663 0,8  
1-2 1.377 1,6  
3-4 1.530 1,8 11.29

2
13,5

5-6 1.569 1,9  
7-9 2.389 2,8  
10-14 3.764 4,5   

15-19 4.932 5,9  
20-24 6.429 7,7  
25-27 4.876 5,8  
28-29 3.210 3,8  
30-34 7.770 9,3  
35-39 6.992 8,3 63.56

0
75,8

40-44 6.295 7,5  
45-49 6.426 7,7  
50-54 6.369 7,6  
55-59 5.710 6,8  
60-64 4.551 5,4   

65-69 3.564 4,3  
70-74 2.466 2,9  
75-79 1.667 2,0 8.995 10,7
80+ 1.294 1,5  
непознато 4 0,0   

Извор МАКСТАТ

Табела 5 Полова структура на населението во Гостивар-2019 год.

  2016 2017 2018 2019 Учество 2019
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Република 
Северна  
Македонија

вкупн
о

2.073.702 2.075.30
1

2.077.13
2

2.076.25
5

100%

мажи 1.038.613 1.039.283 1.040.200 1.039.71
6

50,08%

жени 1.035.089 1.036.018 1.036.932 1.036.53
9

49,92%

Гостивар вкупн
о

83.725 83.752 83.838 83.855 100%

 мажи 41.891 41.896 41.912 41.879 49,94%
 жени 41.834 41.856 41.926 41.976 50,06%

Табела 6 Живородени деца  по општини, по години.2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна Македонија 23.075 23.002 21.754 21.333 19.845
Гостивар 779 717 699 668 671
Учество 3,4% 3,1% 3,2% 3,1% 3,4%

Извор: МАКСТАТ,2021

Табела 7  Умрени лица по општини, по години 

2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна Македонија 20.461 20.421 20.318 19.727 20.446
Гостивар 613 611 688 595 616
Учество 3,00% 2,99% 3,39% 3,02% 3,01%

Извор: МАКСТАТ,2021

Табела 8 Склучени Бракови во Гостивар, по години

2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна Македонија 14.186 13.199 13.781 13.494 13.814
Гостивар 690 690 757 718 678
Учество 4,86% 5,23% 5,49% 5,32% 4,91%

Табела 9  Вкупно доселени и отселени граѓани од Гостивар, по години 2015-2019

Табела 10 Извршени градежни работи и завршени станови во индвидуална режија по години
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Табела 11 Извршени градежни работи и завршени станови од деловни субјекти по години

Табела 12 Основни и средни училишта

 2017/2018 2018/2019
Број на 
училишт
а

Број на 
паралелк
и

Број на
учениц
и

Број на 
училишт
а

Број на 
паралелк
и

Број на
учениц
и

Основни 
училишта

29 455 6.385 29 420 6.189

Средни 
училишта

6 192 3.453 7 192 3.390

Вкупно 35 647 9.838 36 612 9.579

Табела 13 Економски субјекти во општината Гостивар 

Извор МАКСТАТ
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Табела 14 Деца и вработени во установи за згрижување и воспитание на деца – детски градинки

 2014 2015 2016 2017
Деца Вработен

и
Деца Вработен

и
Деца Вработен

и
Деца Вработен

и
Република С. 
Македонија

30.10
7

4.398 32.66
0

4.468 34.38
6

4.655 35.28
6

4.711

Гостивар 483 68 603 80 565 89 625 95
Учество 1,6% 1,5% 1,8% 1,8% 1,6% 1,9% 1,8% 2,0%
Број на деца по 
вработен

7,10  7,54  6,35  6,58  

Табела 15 Ученици и наставници  во основни училишта, по  учебни години
 2015/201

6
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Ученици во РСМ 185.992 192.715 192.448 188.102 187.240
Ученици во Гостивар 6.449 6.592 6.542 6.338 6.228
Учество во СРМ 3,47% 3,42% 3,40% 3,37% 3,33%
Наставници во Гостивар 688 681 708 692 712
Број на ученици на 1 
наставник

9,374 9,680 9,240 9,159 8,747

Табела 16 Ученици во средни училишта,по учебна година

2015/201
6

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Ученици во РСМ 80.295 76.394 71.458 71.650 69.980
Ученици во Гостивар 3.766 3.567 3.365 3.456 3.428
Учество во РСМ 4,69% 4,67% 4,71% 4,82% 4,90%
Наставници во 
Гостивар

407 408 424 436 392

Број на ученици на 1 
наставник

9,25 8,74 7,94 7,93 8,74

Табела 17 Економска активност на деловните субјекти

Економска активност
Број на

економски

Висока градба 25
0Угостителски услуги 86

Занаетчиски услуги 66
Книжари 18
Производство на мебел 42
Земјоделство 15
Такси услуги 93
Преработка на месо 7
Преработка на млеко 5
Преработка на овошје и зеленчук 7
Сточарството 23
Обработка на дрво 20
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Обработка на камен 25
Текстил 87
Туристички агенции 13

Табела 18 БДП во Полошкиот регион по години и учество во БДП на РСМ

Во милиони денари 2015 2016 2017 2018 2019
Северна Република 
Македонија

488.408 515.601 535.726 573.922 598.204

Полошки  регион 34.055 36.830 39.165 41.600 44.370
Учество 6,97% 7,14% 7,31% 7,25% 7,42%

Табела 19 Инвестиции во основни средства Полошки регион и РСМ , 2015-2019

Во милиони денари 2015 2016 2017 2018 2019
Република Македонија 133.25

4
145.040 139.018 132.387 146.078

Полошки  регион 8.032 6.748 7.612 6.363 7.375
Учество 6,03% 4,65% 5,48% 4,81% 5,05%

Табела 20 Учеството на инвестициите во основни средства во Бруто додаденат вредност во 
полошкиот регион

2015 2016 2017 2018 2019
БДВ 34.055 36.830 39.165 41.600 44.370
Инвестиции 8.032 6.748 7.612 6.363 7.375
Учество 23,59% 18,32% 19,44% 15,30% 16,62%

20 Извор МАКСТАТ

Табела 21 Бруто додадена вредност, по сектори на дејност, Полошки регион 
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Табела 22 Инвестиции во основни средства, Полошки  регион, по години, во милиони денари, 

Табела 23 Градежни работи во општина Гостивар 2015-2019
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Извор МАКСТАТ

Табела 24 Извршени Градежни работи во општините од полошкиот регион

Табела 25 Извршени градежни работи во индивидуална режија 

2015 2016 2017 2018 2019 Вкупно
Број на градежни објекти 22 101 193 78 66 460
Вредност на извршените градежни 
работи во илјади денари

121.438 522.97
8

1.654.42
5

582.78
1

776.19
6

3.657.81
8

Број на завршени станови 45 142 500 112 167 966
Површина на завршените станови (во 
м2)

5.231 22.676 62.810 20.885 21.962 133.564

Број на завршени станови во викенд куќи - - - - - 0
Површина на завршените станови во 
викенд куќи (во м2)

- - - - - 0

Табела 26 Број и ноќевања на домашни и странски туристи во Општина Гостивар 2017-
2020

Година 2017 2018 2019 2020
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Ноќевања на домашни туристи 767 954 1114 758
Број на домашни туристи 374 488 482 425
Просечен број на денови - дом туристи 2,05 1,95 2,31 1,78
Ноќевања на странски туристи 4823 4906 5095 1482
Број на странски туристи 2020 2134 2276 592
Просечен број на денови - странски 
туристи

2,39 2,30 2,24 2,50

Општина  Гостивар                                                                                                                72



Табела 27 Буџетски приходи во Општина Гостивар, 2017-2020

Табела 28 Расходи на Буџетот на Општина Гостивар, 2017-2020

Табела 29 Капитални инвестиции според Развојните програми 2018-2021 

Табела 30 Расходи спроед Програмите на општинскиот буџет, 2017-2020 





КОРИСТЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА



i Програми и Стратешки документи: 

 Интервентен план за инвестиции на Владата на Република Македонија  
 Повеќегодишна оперативна програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 година 
 Национална стратегија за одржлив развој на Република Македонија. 
 Акцискиот план за вработување на младите 2015 година,
 Прирачник за стратегиско планирање на Владата на Република Македонија, 2010
 Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјална вклученост 2010-2020 година. 
 Национална стратегија за развој на образованието 2005 – 2015 година. 
 Стратегија за иновации на Република Македонија 2012 – 2020 година (со новиот акциски план усвоен во

2016 година)
 Стратегија  и  акциски  план  за  стручно  образование  и  обука  на  Република  Македонија  2013  –  2020

година..
 Индустриска политика на Република Македонија 2009 – 2020 година. 
 Акциски план за подобрување на конкурентноста. 
 Национална стратегија за развој на малите и средните претпријатија. 
 Национална стратегија за претприемачко учење 2014-2020 (со акциски план од 2016 година)
 Стратегијата за регионален развој на Република Македонија 2021-2031година
 Водич за инвеститори на Полошки плански регион
 Програма за развој и поддршка на приватен сектор во Полошки плански регион (2015-2020) со Акциски

план (2015-2016)
 Предфизибилити студија за екотуризам во Гостивар“; 
 Водич за инвестиции во Гостивар“ ; 
 Локален Акциски пан за вработување на Општина Гостивар 2014-2017, 
 Стратегија за млади на општина Гостивар;
 Локален  акционен  план  на  Општина  гГстивар  во  областа  на  вработување,  домување,  обрзование,

здравство на жената Ромка 2017-2020;
 Програма за енергетска ефикасност на Општина Гостивар 2012-2015;
 Акциска програма за социјално вклучување и вклучување на пазарот на трудот на ранливите категории

на лица од Општина Гостивар со посебен осврт за социјално вклучување на лица со попреченост на
пазарот на трудот.

 Акционен План на Локалниот Економски Социјален Совет на Општина Гостивар за 2021.
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