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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06 и 12/15),
Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за утврдување надоместок
на трошоци за избори на учесниците во изборната кампања
за локалните избори одржани во 2017 година

Се објавува Одлуката за утврдување надоместок на трошоци за избори на
учесниците во изборната кампања за локалните избори одржани во 2017
година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на седмата седница, одржана
на 24.1.2018 година.

Бр.09-347/3
24.1.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 86 од Изборниот законик („Службен весник на РМ“ бр.
40/06/; 136/08; 44/11; 51/11; 142/12; 31/13; 34/13; 14/14; 30/14; 31/15; 196/15;
35/16; 97/16; 99/16; 136/16; 142/16; 57/17; 67/17 и 125/17) и член 26 точка 12
од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина ЦентарСкопје“ бр. 1/06 и 12/15), Советот на Општина Центар-Скопје на седмата
седница, одржана на 24.1.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување надоместок на трошоци за избори на
учесниците во изборната кампања
за локалните избори одржани во 2017 година

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува износот на надоместокот на трошоци за избори на
учесниците во изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани
членови на Советот на Општина Центар-Скопје и Градоначалник на Општина
Центар-Скопје, на локалните избори одржани во 2017 година, како и
надоместокот на трошоци за избори на учесниците во изборната кампања од
чии листи на кандидати не е избран кандидат за член на Советот на Општина,
односно кандидат за градоначалник на Општината, но освоиле најмалку 1,5%
од вкупниот број гласови од излезените граѓани на ниво на Општината, на
локалните избори одржани во 2017 година.
Член 2
На учесниците во изборната кампања од член 1 од оваа Одлука, кои поднеле
Финансиски извештај за приходите и за расходите за трошоците за избори, им
се утврдува надоместок во износ од 15 денари по добиен глас, и тоа на:
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На Коалицијата на Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ);
Нова социјалдемократска партија (НСДП); Либерално-демократска партија
(ЛДП); Демократски сојуз на Власите во Македонија (ДСВМ); Нова алтернатива
(НА); Партија на обединети пензионери и граѓани на Македонија (ПОПГМ);
Социјалдемократска унија (СДУ); Либерална партија на Македонија (ЛП);
Демократски сојуз (ДС); Српска напредна странка на Македонија (СНСМ);
Демократска обнова на Македонија (ДОМ); Партија за целосна еманципација
на Ромите (ПЦЕР); Политичка партија Достоинство (ППД); Партија за
економски промени (ПЕП); Алијанса за позитивна Македонија (АПМ); Партија
за европска иднина (ПЕИ); Партија за движење на Турците во Македонија
(ПДТ); Српска странка на Македонија (ССМ); Демократска партија на Ромите
(ДПР); Обединета партија за еднаквост на Ромите (ОПЕР); Обединети за
Македонија (ОМ); Македонска обединителна реформска организација (МОРО) и
Работничка партија (РП), како учесник во изборната кампања, од чија листа се
избрани членови на Советот на Општина Центар-Скопје ............................
277.245,00 денари.
На Коалицијата на ВМРО-Демократска партија за македонско
национално единство (ВМРО-ДПМНЕ); Социјалистичка партија на
Македонија; Демократска партија на Србите во Македонија; Граѓанска опција
за Македонија (ГРОМ); Сојуз на Ромите во Македонија; Партија на правдата;
Странка на демократска акција на Македонија; Партија на Власите од
Македонија; Работничко земјоделска партија на Република Македонија; Нова
либерална партија; Партија на обединетите демократи на
Македонија;
Македонска алијанса; Демократска партија на Турците на Македонија; ВМРОДемократска партија (ВМРО-ДП); Македонска акција (МААК); Демократски сили
на Ромите; Роми обединети од Македонија; Движење за национално единство
на Турците и Сојуз на Титови леви сили, како учесник во изборната кампања,
од чија листа се избрани членови на Советот на Општина Центар-Скопје
........................ 125.925,00 денари.
Член 3
Средствата во износ од 277.245,00 денари за Коалицијата на
Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ); Нова социјалдемократска
партија (НСДП); Либерално-демократска партија (ЛДП); Демократски сојуз на
Власите во Македонија (ДСВМ); Нова алтернатива (НА); Партија на обединети
пензионери и граѓани на Македонија (ПОПГМ); Социјалдемократска унија
(СДУ); Либерална партија на Македонија (ЛП); Демократски сојуз (ДС); Српска
напредна странка на Македонија (СНСМ); Демократска обнова на Македонија
(ДОМ); Партија за целосна еманципација на Ромите (ПЦЕР); Политичка
партија Достоинство (ППД);
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Партија за економски промени (ПЕП); Алијанса за позитивна Македонија
(АПМ); Партија за европска иднина (ПЕИ); Партија за движење на Турците во
Македонија (ПДТ); Српска странка на Македонија (ССМ); Демократска партија
на Ромите (ДПР); Обединета партија за еднаквост на Ромите (ОПЕР);
Обединети за Македонија (ОМ); Македонска обединителна реформска
организација (МОРО) и Работничка партија (РП), да ѝ се префрлат на
Коалицијата на Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ), на жиросметка број 300 0000041258 34, депонент Комерцијална банка-Скопје.
Средствата во износ од 125.925,00 денари за Коалицијата на ВМРОДемократска партија за македонско национално единство (ВМРО-ДПМНЕ);
Социјалистичка партија на Македонија; Демократска партија на Србите во
Македонија; Граѓанска опција за Македонија (ГРОМ); Сојуз на Ромите во
Македонија; Партија на правдата; Странка на демократска акција на
Македонија; Партија на Власите од Македонија; Работничко земјоделска
партија на Република Македонија; Нова либерална партија; Партија на
обединетите демократи на Македонија; Македонска алијанса; Демократска
партија на Турците на Македонија; ВМРО-Демократска партија (ВМРО-ДП);
Македонска акција (МААК); Демократски сили на Ромите; Роми обединети од
Македонија; Движење за национално единство на Турците и Сојуз на Титови
леви сили, да ѝ се префрлат на Коалицијата на ВМРО-Демократска партија за
македонско национално единство (ВМРО-ДПМНЕ), на жиро-сметка број
210072304780162, депонент НЛБ банка АД-Скопје.
Член 4
На Коалицијата на Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ);
Нова социјалдемократска партија (НСДП); Либерално-демократска партија
(ЛДП); Демократски сојуз на Власите во Македонија (ДСВМ); Нова алтернатива
(НА); Партија на обединети пензионери и граѓани на Македонија (ПОПГМ);
Социјалдемократска унија (СДУ); Либерална партија на Македонија (ЛП);
Демократски сојуз (ДС); Српска напредна странка на Македонија (СНСМ);
Демократска обнова на Македонија (ДОМ); Партија за целосна еманципација
на Ромите (ПЦЕР); Политичка партија Достоинство (ППД); Партија за
економски промени (ПЕП); Алијанса за позитивна Македонија (АПМ); Партија
за европска иднина (ПЕИ); Партија за движење на Турците во Македонија
(ПДТ); Српска странка на Македонија (ССМ); Демократска партија на Ромите
(ДПР); Обединета партија за еднаквост
на Ромите (ОПЕР); Обединети за
Македонија (ОМ); Македонска обединителна реформска организација (МОРО) и
Работничка партија (РП),
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како учесник во изборната кампања, која го доби мандатот за Градоначалник
на Општина Центар-Скопје, ѝ се определуваат средства во износ од
268.740,00 денари.
На Коалицијата на ВМРО-Демократска партија за македонско
национално единство (ВМРО-ДПМНЕ); Социјалистичка партија на
Македонија; Демократска партија на Србите во Македонија; Граѓанска опција
за Македонија (ГРОМ); Сојуз на Ромите во Македонија; Партија на правдата;
Странка на демократска акција на Македонија; Партија на Власите од
Македонија; Работничко земјоделска партија на Република Македонија; Нова
либерална партија; Партија на обединетите демократи на
Македонија;
Македонска алијанса; Демократска партија на Турците на Македонија; ВМРОДемократска партија-ВМРО-ДП; Македонска акција (МААК); Демократски сили
на Ромите; Роми обединети од Македонија; Движење за национално единство
на Турците и Сојуз на Титови леви сили, како учесник во изборната кампања
за Градоначалник на Општина Центар-Скопје, ѝ се определуваат средства во
износ од 121.420,00 денари.
На политичката партија Левица, како учесник во изборната кампања за
Градоначалник на Општина Центар-Скопје, ѝ се определуваат средства во
износ од 16.410,00 денари.
Член 5
Средствата од член 4 став 1 од оваа Одлука, во износ од 268.740,00 денари,
за Коалицијата на Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ); Нова
социјалдемократска партија (НСДП); Либерално-демократска партија (ЛДП);
Демократски сојуз на Власите во Македонија (ДСВМ); Нова алтернатива (НА);
Партија на обединети пензионери и граѓани на Македонија (ПОПГМ);
Социјалдемократска унија-СДУ; Либерална партија на Македонија (ЛП);
Демократски сојуз (ДС); Српска напредна странка на Македонија (СНСМ);
Демократска обнова на Македонија (ДОМ); Партија за целосна еманципација
на Ромите (ПЦЕР); Политичка партија Достоинство (ППД); Партија за
економски промени (ПЕП); Алијанса за позитивна Македонија (АПМ); Партија
за европска иднина (ПЕИ); Партија за движење на Турците во Македонија
(ПДТ); Српска странка на Македонија (ССМ); Демократска партија на Ромите
(ДПР); Обединета партија за еднаквост на Ромите (ОПЕР); Обединети за
Македонија (ОМ); Македонска обединителна реформска организација (МОРО) и
Работничка партија (РП), да ѝ се префрлат на Коалицијата на
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на жиро-сметка број 300
0000041258 34, депонент Комерцијална банка-Скопје.
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Средствата од член 4 став 2 на оваа Одлука, во износ од 121.420,00 денари,
за Коалицијата на ВМРО-Демократска партија за Македонско национално
единство (ВМРО-ДПМНЕ); Социјалистичка партија на Македонија; Демократска
партија на Србите во Македонија; Граѓанска опција за Македонија (ГРОМ);
Сојуз на Ромите во Македонија; Партија на правдата; Странка на демократска
акција на Македонија; Партија на Власите од Македонија; Работничко
земјоделска партија на Република Македонија; Нова либерална партија;
Партија на обединетите демократи на Македонија; Македонска алијанса;
Демократска партија на Турците на Македонија; ВМРО-Демократска партија
(ВМРО-ДП); Македонска акција (МААК); Демократски сили на Ромите; Роми
обединети од Македонија; Движење за национално единство на Турците и
Сојуз на Титови леви сили, да ѝ се префрлат на Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ,
на жиро-сметка број
210072304780162, депонент НЛБ банка-Скопје.
Средствата од член 4 став 3 на оваа Одлука, во износ од 16.410,00 денари,
да ѝ се префрлат на политичката партија Левица, на жиро-сметка број
370001100211470, депонент Еуростандард банка-Скопје.
Член 6
Надоместокот на трошоците на учесниците во изборната кампања од чии листи
на кандидати се избрани членови на Советот на Општина Центар-Скопје, како
и за градоначалник на Општина Центар-Скопје, на локалните избори одржани
во 2017 година, е утврден во согласност со објавените резултати од Државната
изборна комисија на Република Македонија.
Надоместокот од член 2 и член 4 од оваа Одлука поединечно за секој учесник
во изборната кампања е искажан во следниов табеларен преглед:
Политичка
партија
Коалиција
СДСМ
Коалиција
ВМРОДПМНЕ
Политичка
партија
Левица
Вкупно:

Освоени
гласови за
членови
на Совет

Освоени
гласови за
Градоначалник

Вкупно
освоени
гласови

Надоместок
на трошоци
за избори

Вкупен износ
на надоместок

18.483

17.916

36.399

15 денари

545.985,00
денари

8.395

8.094

16.489

15 денари

247.335,00
денари

/

1.094

1.094

15 денари

16.410,00
денари

/

/

/

/

809.730,00
денари
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Член 7
Надоместокот утврден во член 2 и во член 4 од оваа Одлука ќе биде исплатен
од Буџетот на Општина Центар-Скопје, на жиро-сметките на учесниците на
изборната кампања што, во законски утврдениот рок, до Општина ЦентарСкопје поднеле Финансиски извештај за изборната кампања за локалните
избори одржани во 2017 година.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-347/2
24.1.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Јана Белчева Андреевска с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06 и 12/15),
Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за измена и дополнување
на Одлуката за давање на користење училиштен простор
и спроведување на други активности во врска
со основните училишта на Општина Центар-Скопје

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за давање на
користење училиштен простор и спроведување на други активности во врска
со основните училишта на Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на седмата седница, одржана
на 24.1.2018 година.

Бр.09-347/5
24.1.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 36 и член 64 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 26 став 1 точка
12 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина
Центар-Скопје“ бр. 1/06 и 12/15), Советот на Општина Центар-Скопје на
седмата седница, одржана на 24.1.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за измена и дополнување на Одлуката за давање на користење
училиштен простор и спроведување на други активности во врска
со основните училишта на Општина Центар-Скопје

Член 1
Во Одлуката за давање на користење училиштен простор и спроведување на
други активности во врска со основните училишта на Општина Центар-Скопје
се вршат следниве измени и дополнувања:
- Во член 1 зборот „распределба“ се заменува со зборот „користење“.
- Член 3 се брише, a наредните членови се поместуваат нагоре по редослед.
- Во член 9 став 1 по зборовите „Општина Центар-Скопје“ се додаваат
зборовите: „(од името и за сметка на училиштето во кое предметниот простор
се дава на користење).“
Во член 9 по став 2 се додава нов став 3 што гласи: „Општина Центар-Скопје
склучува договор за користење во согласност со оваа Одлука со корисникот од
името и за сметка на училиштето во кое предметниот простор се дава на
користење, а корисникот ќе биде задолжен износот, кој е предвиден во
согласност со потпишаниот договор за предметниот простор, да го уплатува
директно на сметка на училиштето во кое предметниот простор се дава на
користење“.
- Во член 15 во став 1 зборот „распределуваат“ се заменува со зборот
„користат“, а по него се додава нов збор што гласи „исклучително“.
- Во член 17 се брише став 2.
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-347/4
24.1.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Јана Белчева Андреевска с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06 и 12/15),
Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност за спогодбено
преземање на административен службеник

Се објавува Одлуката за давање согласност за спогодбено преземање на
административен службеник,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на седмата седница, одржана
на 24.1.2018 година.

Бр.09-347/7
24.1.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 44 став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14; 199/14 и 27/16), а во
врска со член 30 ставови 1 и 4 од Законот за административните службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14; 199/14; 48/15; 154/15;
5/16 и 142/16), Советот на Општина Центар-Скопје на седмата седница,
одржана на 24.1.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност за спогодбено преземање
на административен службеник

Член 1
Се дава согласност за спогодбено преземање на административниот службеник
од Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина
Центар-Скопје во Општина Центар-Скопје, еден извршител за работно место раководител на Одделение за поддршка на градоначалникот.
Член 2
За оваа намена се обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општина
Центар- Скопје.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-347/6
24.1.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Јана Белчева Андреевска с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06 и 12/15),
Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност на Финансискиот
план на Кошаркарскиот клуб „Работнички“ АД Скопје
за 2018 година

Се објавува Одлуката за давање согласност на Финансискиот план на
Кошаркарскиот клуб „Работнички“ АД Скопје за 2018 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на седмата седница, одржана
на 24.1.2018 година.

Бр.09-347/9
24.1.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 26 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Центар-Скопје
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06 и 12/15), Советот на
Општина Центар-Скопје на седмата седница, одржана на 24.1.2018 година,
донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Финансискиот план на Кошаркарскиот клуб
„Работнички“ АД Скопје за 2018 година

Член 1
Општина Центар-Скопје ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот
Кошаркарскиот клуб „Работнички“ АД Скопје за 2018 година.

план

на

Член 2
Одлуката да се достави до Кошаркарскиот клуб „Работнички“ АД Скопје.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-347/8
24.1.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Јана Белчева Андреевска с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06 и 12/15),
Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за именување член во Управниот одбор
на Јавната установа за деца Детска градинка
„Кочо Рацин“-Скопје, предложен од
Стручниот совет на градинката

Се објавува Решението за именување член во Управниот одбор на Јавната
установа за деца Детска градинка „Кочо Рацин“-Скопје, предложен од
Стручниот совет на градинката,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на седмата седница,
одржана на 24.1.2018 година.

Бр.09-347/11
24.1.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 114 точка 16 од Законот за заштита на децата („Службен
весник на РМ“ бр. 23/13; 12/14; 44/14; 144/14; 10/15; 25/15; 150/15 и 27/16) и
член 26 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06 и 12/15), Советот на Општина
Центар-Скопје на седмата седница, одржана на 24.1.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за именување член во Управниот одбор на
Јавната установа за деца Детска градинка
„Кочо Рацин“-Скопје, предложен од
Стручниот совет на градинката

1. За член во Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка
„Кочо Рацин“-Скопје, предложен од Стручниот совет на градинката, се
именува:
- СНЕЖАНА ГУЦУЉ.
2. Членовите на Управниот одбор се именуваат за период од четири (4) години.
3. Ова Решение да се достави до Градоначалникот и до Јавната установа за
деца Детска градинка „Кочо Рацин“-Скопје.
4. Ова Решение влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-347/10
24.1.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Јана Белчева Андреевска с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06 и 12/15),
Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување финансиски средства
на Тања Атанасова Костоски

Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Тања Атанасова
Костоски,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на седмата седница, одржана
на 24.1.2018 година.

Бр.09-347/13
24.1.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 26 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 01/06 и 12/15), Советот на Општина
Центар-Скопје на седмата седница, одржана на 24.1.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на Тања Атанасова Костоски

Член 1
На Тања Атанасова Костоски од Скопје, родител-старател на Михаела Костоска,
ѝ се доделуваат финансиски средства во износ од 30.000,00 денари за учество
на меѓународни натпревари по пијано.
Член 2
Општина Центар-Скопје ќе ги исплати средствата од член 1 од Буџетот на
Општината за 2018 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопјe“.

Бр. 08-347/12
24.1.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Јана Белчева Андреевска с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06 и 12/15),
Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за прифаќање донација на движни ствари
- половен мебел од Американско катче-Скопје

Се објавува Одлуката за прифаќање донација на движни ствари - половен
мебел од Американско катче-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на седмата седница, одржана
на 24.1.2018 година.

Бр.09-347/15
24.1.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02), член 26 од Статутот на Општина ЦентарСкопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“
бр. 1/06 и 12/15) и
член 4 став 1 од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/06; 51/11 и 153/15),
Советот на Општина Центар-Скопје на седмата седница, одржана на 24.1.2018
година, донесе

ОДЛУКА
за прифаќање донација на движни ствари - половен мебел
од Американско катче-Скопје

Член 1
Општина Центар-Скопје ја прифаќа донацијата од Американско катче-Скопје за
донирање на движни ствари - половен мебел, наменет за користење во
Општина Центар-Скопје или во објектите во надлежност на Општината.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општината да го потпише Договорот за
донација со Младински образовен форум, администратор на Американско
катче-Скопје.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-347/14
24.1.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Јана Белчева Андреевска с.р.

