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                                               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
                             НА ОПШТИНА ОХРИД  

 

   
 

 
 
 
 

С О  Д   Р   Ж   И   Н   А 
Реден 
број 

Име на одлука Страна 
 

1.  одлука за константирање престанок на мандат на член во Советот на 
општина Охрид. 

6 

2.  статутарна  одлука  за дополнување на статутот на општина Охрид 7 

3.  Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата  
за работа на Советот на општина Охрид за 2020 година за периодот 
од 01.01. до 30.09.2020 година 

9 

4.  Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на  Програмата  
за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2020 за 
периодот од 01.07. до 30.09.2020 година. 

14 

5.  Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата 
за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 
периодот од 01.07.  до  30.09.2020 година.  

27 

6.  Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата 
за финансиските потреби на територијалната противпожарна 
единица Охрид за  периодот од 01.07. до  30.09.2020 година 

41 

7.  Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата 
за изработка на урбанистички планови на територијата на општина 
Охрид за 2020-2022 година за периодот од 01.07. до 30.09. 2020 
година 

43 

8.  Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата 
за заштита на животната средина и природата за 2020 година за 
периодот од 01.01. до 30.09.2020 година 

54 

9.  Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за 
енергетска ефикасност за 2020 година за периодот од 01.01. до 
30.09.2020 година 

57 

10.  Одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за 
други комунални услуги  за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година 

64 
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11.  Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програматa за 
изградба и реконструкција на локални патишта и улици  за периодот 
од 01.01. до 30.09.2020 година. 

67  

12.  Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за 
одржување  јавна чистота   за периодот од 01.01. до  30.09.2020 
година. 

71  

13.  Одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за  
јавно осветлување   за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година 

77  

14.  Одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за 
одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање 
режим на сообраќај за 2019 година за периодот од 01.01. до 
30.09.2020 година 

80  

15.  Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за 
одржување и користење на паркови и зеленило  за периодот од 
01.01. до 30.09.2020 година 

 83 

16.  Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната 
програма за изградба на системи за водоснабдување 2020 - 2022 
година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година 

 92 

17.  Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната 
програма за изградба на системи за одведување и прочистување на 
отпадни води 2020 - 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 
година. 

96  

18.  Одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за 
изградба на сообраќајна сигнализација   за периодот од 01.01. до 
30.09.2020 година. 

101  

19.  Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната 
програма за уредување на градежно земјиште за 2020 - 2022 година 
за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година 

104  

20.  Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програма за 
активностите на Општина Охрид во областа на образованието  за 
2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година 

109  

21.  Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програма за 
детска заштита  за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 
година 

 127 

22.  Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на активностите 
од Програмата за социјална заштита за 2020 година за периодот од 
01.07. до 30.09.2020 година. 

129  

23.  Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата 
за спорт и рекреација  за 2020 година за периодот од  01.07.2020 до 
30.09.2020  година 

 131 

24.  Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата 
за културни  манифестации и творештво за 2020 година за периодот 
од 01.01. до 30.09.2020 година. 

 134 

25.  Одлука за усвојување на  Извештајот за реализација на Програмата 
за млади и невладини организации за 2020 година за  периодот од 

141  
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01.07. до 30.09.2020 година 

26.  Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот на 
општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година 

144  

27.  одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените 
резултати на ЈП „Градски гробишта“ - Охрид за периодот од 01.01. 
до 30.09.2020  година 

153  

28.  одлука  за усвојување на Извештајот oд работењето и остварените 
резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.07. до 
30.09.2020 година 

 154 

29.  Одлука  за усвојување на Извештајот за работaта на ЈП „Билјанини 
извори“ - Охрид за периодот од 01.01. до 30.09. 2020 година 

155  

30.  Одлука за усвојување на Извештајот за работењето и остварените 
резултати на ЈП „ Охридски комуналец “ - Охрид за периодот од 
01.07. до 30.09.2020  година 

 156 

31.  Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на 
ЈП„Нискоградба Охрид“ - Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2020  
година 

 157 

32.  Одлука  за усвојување на  извештајот за работата  и финансискиот 
извештај на ЈП „ВОДОВОД“-Охрид за периодот од 01.01. до 
30.09.2020година 

 158 

33.  Нацрт-програма за поттикнување на развојот на туризмот на 
Општина Охрид за 2021 година 

 159 

34.  Нацрт-програма за поддршка на локалниот економски развој на 
Општина Охрид за 2021 година. 

 166 

35.  Нацрт- Развојна програма за изработка на урбанистички планови на 
територијата на Општина Охрид за 2021 – 2023 година 

 174 

36.  Нацрт- програма за финансиските потреби на територијалната 
противпожарна единица Охрид за 2021 година 

 182 

37.  Нацрт- програма за заштита на животната средина и природата за 
2021 година. 

 186 

38.  Нацрт-програма за спорт и рекреација за 2021 година.  191 

39.  Нацрт -програма за активностите на Општина Охрид во областа на 
образованието за 2021. 

201 

40.  Нацрт - програма за детска заштита за 2021 година. 213 

41.  Нацрт -програма за социјална заштита за 2021 година 217 

42.  Нацрт-програма за одбележување  празници и манифестации во 
2021 година 

219 

43.  Нацрт -програма за активностите на општина Охрид во областа  на 
култура  за 2021 година 

229 

44.  Нацрт -програма за работа на Советот на Општина Охрид за 2021 
година 

237 

45.  Нацрт-програма за унапредување на  родовата рамноправност на 246 
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локално ниво  за 2021 година 

46.  Нацрт -програма за енергетска ефикасност за 2021 година 248 

47.  Нацрт -програма за одржување  јавна чистота за 2021 година 254 

48.  Нацрт -програма за подигање и одржување  на паркови и зеленило 
за 2021 година 

262 

49.  Нацрт - програма за јавно осветлување за 2021 година. 270 

50.  Нацрт-програма за одржување и заштита на локални патишта, улици 
и регулирање режим  на сообраќај за 2021 година. 

271 

51.  Нацрт -програма  за други комунални услуги за 2021 година. 274 

52.  Нацрт – развојна  програма  за  изградба  на системи за  
водоснабдување за периодот од 2021- 2023 година. 

276 

53.  Нацрт-програма за изградба и реконструкција на локални патишта и 
улици за  2021 година. 

278 

54.  Нацрт-развојна програма за изградба на системи за одведување и 
прочистување  на отпадни води за 2021 - 2023 година. 

280 

55.  Нацрт-програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2021 
година. 

284 

56.  Нацрт-развојна програма за уредување  градежно земјиште за 2021 -
2023 година. 

286 

57.  Одлука  за утврдување фискална стратегија и развојни програми на 
Општина Охрид за 2021 година. 

291 

58.  Одлука за усвојување на Нацрт буџетот на Општина Охрид за 2021 
година 

299 

59.  Одлука за давање на трајно користење движни ствари-опрема-
унифицирани  продажни  пултови 

325 

60.  Одлука за давање согласност на одлуката за дополнување на 
одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти 
и паркинг простори со кои стопанисува ЈП „Билјанини Извори“ – 
Охрид 

326 

61.  Одлука за донесување на Деловник  за работа на парципативно тело 
од  областа на урбанизмот 

328 

62.  Одлука за усвојување на техничка исправка за ГП 2.3 на Кп 8951/1 
во КО Охрид 2, во ДУП за УЗ 9, УБ 9.2 општина Охрид. 

329 

63.  Одлука за усвојување  на техничка исправка за ГП 2.24 од  ДУП за 
УЗ 2, УБ 2.3-опфат 4, општина Охрид, плански период 2010-2015 
донесен со Одлука на  Советот  на општина Охрид бр. 07-6092/37 од 
30.06.2014 година 

330 

64.  Нацрт – Програма за млади и невладини организации за 2021 
година. 

331 

65.  Одлука за аплицирање и кофинансирање на регионален проектен 
предлог, „Проект за поддршка на регионалниот економски 
развој:туризам, култура и други економски дејности“  

335 
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66.  Програма за измена и дополнување на програмата други комунални 
услуги Ј8 финансирани преку средства од домашни и меѓународни 
институции. 

336 

67.  Одлука за проширување на средствата на буџетот на општина 
Охрид за 2020 година 

337 

68.  Одлука за прифаќање на донација на хуманитарни пакети наменети 
за социјално ранливи семејства донирани од страна на КАМ ДОО. 

338 

69.  Одлука за доделување на посебно признание на НУ „Охридско 
лето“ за достигнувања во областа на културата во изминатите 60 
години. 

339 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
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ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  КОНСТАНТИРАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ 
НА ЧЛЕН ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД   

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  константирање престанок на мандат на член во 

Советот на општина Охрид ,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/97                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески, с.р.  
 
 

Врз основа на член 8 став 2 и 5 од Изборниот законик („Сл.весник на РМ“ 
бр.40/06...142/2016), член 46 став 1  алинеја 1 и став 2 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 

 
      О Д Л У К А 

ЗА КОНСТАНТИРАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН ВО  
СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД 

 
 

1. Се констатира престанок на мандатот на членот во Советот  на општина Охрид  
НЕФИ УСЕИНИ, поради поднесена оставка. 
  

2. Мандатот  член во Совет на општина Охрид му  престанува од денот на 
одржување на седницата 04.12.2020 година. 

 
3. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на општина Охрид“. 
  
 
 

Број 08-10720/3                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Претседател 
О х р и д                                                                                           Живка Ангелоска, с.р. 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА  ОДЛУКА  ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 

НА ОПШТИНА ОХРИД 
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СЕ ПРОГЛАСУВА  Статутарната  одлука  за дополнување на статутот на општина 
Охрид,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 
година. 

 
 
Број 09-10270/98                                                                                 ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                          Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески, с.р. 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02), член 18, 114 и 115 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина 
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14 и 14/14), Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден  04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 
 

       СТАТУТАРНА  О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД  

 
Член 1 

Со оваа Статутарна Одлука се врши дополнување на Статутот на општина Охрид, на 
следниов начин:  

- Во поглавје 3 од статутот на општина Охрид – Посебни тела на општината, после 
член 72 се додава наслов: в) Локален младински совет и локално собрание на млади  
и  нов: 
 член 73 кој гласи:  

1) Општина Охрид со статут предвидува формирање на локален младински совет; 
2) Локалниот младински совет има советодавна и застапувачка улога во општината 

од делокругот на младински прашања и политики; 
3) Претставниците на локалниот младински совет имаат право да: 

- Предлагаат точки на дневниот ред на Советот на општината кои ги засегаат младите; 
- Иницираат прашања за млади од делокругот на работа на општината; 
- Иницираат, учествуваат и даваат повратни информации за процесот на локална 

младинска стратегија и други политики; 
- Доставуваат информации до општина Охрид за прашања кои се однесуваат на 

младите; и  
- Вршат други советодавни и застапувачки работи во согласност со Законот за 

младинско учество и младински политики;  
4) Бројот на членови на младинскиот совет на општина Охрид изнесува 7 од кои 

најмалку 40 % припаѓаат на помалку застапениот пол; 
5) Членовите на локалниот младински совет на општина Охрид имаат мандат од две 

години со право на уште еден избор; 
6) Изборот на членови на младинскиот совет на општина Охрид го прави локално 

собрание на млади. 
7) Локалното собрание на млади објавува јавен повик за членови на локалниот 

младински совет; 
8) Јавниот повик се објавува на веб страната на општина Охрид и во локалните 

медиуми; 
9) Собранието на млади избира членови на локалниот младински совет по пат на 

непосредни избори со тајно гласање во кое право на глас имаат делегатите од 
локалното собрание на млади; 
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10) За избрани членови на локалниот младински совет се сметаат оние членови кои 
освоиле најмногу гласови од страна на присутните делегати, водејќи сметка за 
застапеноста на помалку застапениот пол; 

11)  Членовите на локалниот младински совет на општина Охрид се верификуваат од 
страна на советот на општината по добиена одлука за избор од страна на 
Собранието на млади; 

12)  Од избраните членови на локалниот младински совет се избираат претседател и 
заменик – претседател; 

 
- После член 73 став 12 нов: 

Член 74 кој гласи: 
1) Локалното младинско собрание го сочинуваат: младински организации, организации 

на млади, политички подмладоци, ученички и студентски организации и други 
облици на младинско здружување кои се активни на територијата на општина Охрид; 

2) За конституирање на локалното собрание за млади се свикува иницијативен одбор, 
составен членови кои ги исполнуваат условите да членуваат  во собранието на млади; 

- Иницијативниот одбор со решение го формира Претседателот на Советот на општина 
Охрид; 

- Иницијативниот одбор е составен од пет члена кои произлегуваат од став 1 на овој 
член и тоа: по еден член од подмладоците на најголемите политички партии партии 
на власт и опозиција застапени во Советот на општина Охрид и три члена од 
локалните младински организации; Членовите од локалните младински организации 
се избираат по претходно објавен јавен оглас од страна на претседателот на Советот 
на општина Охрид кој трае не подолго од 10 дена; 

- Иницијативниот одбор се формира само за оддржување на конститутивната седница 
на локалното собрание на млади. Со конститутивното собрание претседава 
најстариот член на иницијативниот одбор кој доаѓа од редот на младинските 
организации; 

- Иницијативниот одбор го распишува повикот за конститутивното локално собрание 
на млади во кој јасно е наведен датумот, местото и часот на оддржување на првата 
конститутивна седница на Собранието на млади; Повикот се објавува на веб страната 
на општина Охрид и во локалните медиуми; Повикот трае 10 дена од денот на 
објавувањето; 

3) Формите на организирање кои членуваат во годишното собрание на млади 
номинираат со писмена номинација: делегат и заменик делегат; 

4) Делегатот и заменик делегатот мора да се жители на општина Охрид на возраст од 15 
до 29 години; 

5) Тричлена верификациона комисија избрана на самото собрание на млади е одговорна 
за изборот на органите на собранието на млади; 

6) Собранието на млади избира претседавач и секретар со тајно гласање; 
7) Секој член на собранието на млади може да биде кандидиран за претседавач или 

секретар доколку е предложен и поддржан од најмалку 3 членови на собранието на 
млади; 

8) Мандатот на членовите на собранието на млади вклучително и на претседавачот и 
секретарот трае две години со право на уште еден избор; 

9) На конститутивната седница собранието на млади се носи одлука за формирање на 
комисија која до следната седница на Собранието на млади на општина Охрид треба 
да подготви деловник за работа на Собранието и Советот на млади; 
 

    Член 2 
Останатите членови во статутот на општина Охрид кои доаѓаат после член 73 и 74 

остануваат исти во содржината, само претрпуваат соодветна промена на нумерацијата; 
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    Член 3 
Оваа Статутарна Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 

,,Службен гласник на општина Охрид”.  
 
Број 08-10720/4                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                          Претседател 
О х р и д                                                                                           Живка Ангелоска, с.р. 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 
2020 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА    

 
         

СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата  за работа на Советот на општина Охрид за 2020 година за периодот од 01.01. до 
30.09.2020 година ,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 
04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/99                                                                                ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                         Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески, с.р.  
 
 

Врз основа нa член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година ja донесе следната: 
 

           О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  

ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2020 ГОДИНА  
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 

 
 

Член 1 
 СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на 
општина Охрид за 2020 година за периодот  од 01.01. до 30.09.2020 година. 
 

Член  2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
    
Број 08-10720/5                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                           Претседател 
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О х р и д                                                                                             Живка Ангелоска, с.р. 
 
 

  И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА  

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД  01.01.  ДО 30.09.2020 ГОДИНА 
  
 
 Советот на општина Охрид на ден 26.12.2019 година донесе Програма за работа на 
Советот на општина Охрид за 2020 година. Во Програмата за работа,  активностите на 
Советот на општина Охрид за 2020 година се планирани во четири тримесечија и тоа: 
 
 ПРВО  ТРИМЕСЕЧЈЕ (јануари, февруари и март); 
 ВТОРО  ТРИМЕСЕЧЈЕ  (април, мај и јуни); 
 ТРЕТО  ТРИМЕСЕЧЈЕ (јули, август и септември) и 
 ЧЕТВРТО  ТРИМЕСЕЧЈЕ (октомври, ноември и декември). 
 
 ПРВО ТРИМЕСЕЧЈЕ  (јануари – март) 
 

  Триесет и осмата седница се одржа на ден 31.01.2020 година. За работа на оваа 
седница беа предложени 17 точки на дневен ред. Од дневен ред беше повлечена 1 
точка. Дневниот ред беше дополнет со 5 точки. Советот усвои 18 Одлуки, 1 Измена на 
Програма и 1 Програма. Советот не усвои 1 Предлог Одлука.  

Комисија за јавни и комунални дејности – Беа предложени 7 точки на дневниот 
ред. Бидејќи немаше кворум, седница на Комисијата не се одржа. 

Комисија за урбанизам – Беа предложени 5 точки на дневен ред. Членовите на 
Комисијата усвоија 2 Предлог одлуки и 1 Измена на Програма. Не беше усвоена 1 Предлог 
Програма, а во однос на 1 Предлог одлука членовите на Комисијата се иззедоа од гласање.   

Комисија за финансии и буџет – Беа предложени 7 точки на дневен ред.. Членовите 
на Комисијата усвоија 6 Предлог Одлуки, а 1 не се разгледуваше бидејќи немаше 
претставник.  

Комисија за верификација, избори и именување - Беа предложени 2 точки на 
дневен ред. Бидејќи немаше кворум, седница на Комисијата не се одржа. 
 

 Триесет и деветтата седница се одржа на ден 26.02.2020 година. За работа на 
оваа седница беа предложени 15 точки на дневен ред – 1 Предлог  Програма и 14 
Предлог Одлуки. Од дневен ред беше повлечена 1 точка. Дневниот ред беше дополнет 
со 1 точка. Советот усвои 14 Одлуки и 1 Програма. 

Комисија за заштита на животна средина – Беше предложена 1 точка на дневниот 
ред. Членовите на комисијата усвоија 1 Предлог програма. 

Комисија за јавни и комунални дејности – Беше предложена 1 точка на дневниот 
ред. Членовите на комисијата усвоија 1 предлог одлука. 

Комисија за урбанизам – Беше предложена 1 точка на дневниот ред. Седница на 
комисијата не се одржа. 

Комисија за финансии и буџет – Беа предложени 11 точки на дневен ред. Со оглед 
на тоа што немаше кворум, седница на Комисијата не се одржа  

Комисија за верификација, избори и именување - Беше предложена 1 точка на 
дневниот ред, но истата  не беше усвоена од членовите на комисијата. 

Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените - Беше предложена 1 
точка на дневниот ред и беше усвоена од членовите на комисијата 

Комисија за туризам и локален економски развој - Беа предложени 2 точки на 
дневниот ред. Бидејќи немаше кворум седница на комисијата не се одржа. 
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Статутарно правна комисија - Беше предложена 1 точка на дневниот ред и истата 
беше усвоена од членовите на комисијата.  

 
Четириесеттата седница се одржа на ден 12.03.2020 година. За работата на оваа 

седница беа предложени 65 точки на дневен ред- 64 Предлог Одлуки и 1 измена на 
Програма. Дневниот ред беше дополнет со 2 Предлог Одлуки.   

Советот усвои 64 Одлуки и 1 Измена на Програма, а 2 Предлог Одлуки не беа 
усвоени.  

Комисија за млади и спорт – Беа предложени 3 точки на дневен ред  Со оглед на 
тоа што немаше кворум, седница на  Комисијата за млади и спорт  не се одржа.  

Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените – Беа предложени 2 
точки на дневен ред и истите беа усвоени. 

Комисија за заштита на животна средина – Беа предложени 8 точки на дневен ред  
Бидејќи немаше кворум, седница на Комисијата не се одржа. 

Комисија за јавни и комунални дејности – Беа предложени 23 точки на дневен ред. 
Седница на Комисијата не се одржа бидејќи немаше кворум. 

Комисија за туризам и локален економски развој – Беа предложени 3 точки на 
дневен ред  Седница на Комисијата не се одржа. 

Комисија за општествени дејности – Беа предложени 21 точка на дневен ред. 
Членовите на Комисијата ги усвоија сите точки од дневниот ред.  

Комисија за урбанизам – Беа предложени 4 точки на дневен ред  На седницата на 
Комисијата дневниот ред се дополни со уште една точка.Членовите на Комисијата усвоија 2 
Предлог Одлуки и 1 Измена на Програма. Една Предлог Одлука не се усвои, а една Предлог 
Одлука не се разгледуваше бидејќи немаше претставник.  

 Комисија за финансии и буџет – Беа предложени 53 точки на дневен ред и сите беа 
усвоени од членовите на Комисијата. 

 
Четириесет и првата седница се одржа на ден 18.03.2020 година. За работата на 

оваа седница беше предложена 1 точка на дневен ред - 1 Предлог Одлука. Дневниот ред 
беше дополнет со 2 Предлог Одлуки и 1 Заклучок.   

Советот усвои 2 Одлуки и 1 Заклучок. 
 

Советот на општина Охрид во периодот од 01.01.2020 до 31.03.2020 година одржа 
4 редовни седници. За работа на сите седници беа предложени вкупно 98 точки. Од 
дневниот ред беа повлечени 2 точки на две седница. Дополнување на дневниот ред е 
извршено со 10 точки на 4 седници. 

Советот во овој период усвои вкупно  98 Одлуки, 2 Измени на Програма, 2 
Програми и 1 Заклучок  

Советот не усвои 3 Предлог - Одлуки. 
 
ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ   

Четириесет и втората седница се одржа преку конференциска врска со употреба 
на интернет комуникација на ден 30.04.2020 година. За работата на оваа седница беа 
предложени 5 точки на дневен ред - 3 Предлог Одлуки, 1 Предлог Заклучок и 1 Измена 
на Програма. Од дневниот ред беше повлечена една точка – Измена на Програма.   
Советот усвои 3 Одлуки и 1 Заклучок. 
 

Четириесет и третата седница се одржа преку конференциска врска со употреба 
на интернет комуникација на ден 29.05.2020 година. За работата на оваа седница беа 
предложени 26 точки на дневен ред - 13 Предлог Одлуки, 1 Измена на Буџет и 12 
Измени на Програми. Од дневниот ред беше повлечена една точка – Измена на 
Програма.   
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             Советот усвои 16 Одлуки, 12 Измени на Програми и 1 измена на Буџет.. 
 
 Четириесет и четвртата седница се одржа на ден 29.06.2020 година. За работата на 
оваа седница беа предложени 6 точки на дневен ред- 5 Предлог одлуки и 1 Измена на 
Програма. Дневниот ред беше дополнет со 3 Предлог Одлуки. Советот усвои 8 Одлуки 
и 1 Измена на Програма. 
 Комисија за јавни и комунални дејности – Беа предложени 2 точки на дневен 
ред. Седница на Комисијата не се одржа бидејќи немаше кворум. 
 Комисија за општествени дејности – Беше предложена 1 точка на дневен ред и 
истата беше усвоена од членовите на комисијата. 
 Комисија за урбанизам- Беа предложени 3 точки на дневен ред и истите беа 
усвоени.  
         Комисија за финансии – Беа предложени 4 точки на дневен ред- 3 Предлог 
Одлуки и 1 Измена на Програма. Членовите на Комисијата ги усвоија сите точки од 
дневниот ред. 
 

Советот на општина Охрид во периодот од 01.04.2020 до 30.06.2020 година одржа 
3 редовни седници. За работа на овие седници беа предложени вкупно 37 точки. Од 
дневниот ред беа повлечени 2 точки на две седница. Дополнување на дневниот ред е 
извршено со 7 точки на 2 седници. Советниците разгледаа вкупно 42 точки.  

Советот во овој период усвои вкупно 27 Одлуки, 13 Измени на Програма, 1 
Измена на Буџет и 1 Заклучок  
 
ТРЕТО  ТРОМЕСЕЧИЕ 
           Четириесет и петтата седница се одржа на ден 30.07.2020 година. За работата на 
оваа седница беа предложени 17 точки на дневен ред – 8 Измени на Програми. 6 
Предлог Одлуки, 1 Измена на Буџет, 1 Предлог Заклучок и Советнички прашања.  
Дневниот ред беше дополнет со 1 Предлог Одлука и 1 Предлог Заклучок. 
             Советот усвои 7 Одлуки, 8 Измени на Програми, 2 Заклучоци и 1 Измена на 
Буџет. 

Комисија за млади и спорт – Беше предложена 1 точка на дневен ред  Со оглед на 
тоа што немаше кворум, седница на  Комисијата за млади и спорт  не се одржа.  
 Комисија за јавни и комунални дејности – Беа предложени 4 точки на дневен ред и 
истите беа усвоени од членовите на комисијата . 
 Комисија за општествени дејности – Беа предложени 6 точка на дневен ред и истите 
беа усвоени од членовите на комисијата. 
         Комисија за урбанизам - Беше предложена 1 точка на дневен ред и истата беше 
усвоена.  
 Комисија за финансии – Беа предложени 14 точки на дневен ред. Членовите на 
Комисијата усвоија 12 точки од дневниот ред, а 2 точки не се разгледуваа бидејќи немаше 
претставник. 

Комисија за заштита на животна средина – Беа предложени 2 точки на дневен ред  
Бидејќи немаше кворум, седница на Комисијата не се одржа. 
 
 Четириесет и шестата седница се одржа на ден 25.08.2020 година. За работата на 
оваа седница беа предложени 93 точки на дневен ред – 88 Предлог Одлуки и 5 Предлог 
Решенија. Од дневниот ред беше повлечена 1 Предлог Одлука.  
 Советот усвои 87 Одлуки и 5 Решенија.  

Комисија за заштита на животна средина – Беа предложени 6 точки на дневниот 
ред. Членовите на комисијата ги усвоија точките од дневниот ред. 

Комисија за јавни и комунални дејности – Беа предложени 28 точки на дневниот 
ред. Седница на комисијата не се одржа. 
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Комисија за урбанизам – Беа предложени 2 точки на дневниот ред. Членовите на 
Комисијата усвоија 1 Предлог одлука, а 1 Предлог одлука не се усвои.   

Комисија за финансии и буџет – Беа предложени 60 точки на дневен ред. 
Членовите на Комисијата усвоија 59 Предлог Одлуки, а 1 Предлог Одлука не беше усвоена .  

Комисија за верификација, избори и именување - Беа предложени 7 точки на 
дневниот ред, истите  беа усвоени од членовите на комисијата. 

Комисија за млади и спорт – Беа предложени 3 точки на дневен ред.  Со оглед на 
тоа што немаше кворум, седница на  Комисијата за млади и спорт не се одржа..  

Комисија за туризам и локален економски развој - Беа предложени 4 точки на 
дневниот ред. Бидејќи немаше кворум, седница на Комисијата за туризам и локален 
економски развој не се одржа. 
    Комисија за општествени дејности – Беа предложени 49 точка на дневен ред. 
Членовите на комисијата усвоија 17 Предлог Одлуки, а 32 Предлог Одлуки не се усвоија.  
 
          Четириесет и седмата седница се одржа на ден 21.09.2020 година. За работата на 
оваа седница беа предложени 2 точки на дневен ред – 1 Предлог Програма и 1 Предлог 
Одлука. Советот усвои 1 Програма и 1 Одлука. 
 
          Четириесет и осмата седница се одржа преку конференциска врска со употреба 
на интернет комуникација на ден 24.09.2020 година. За работата на оваа седница беше 
предложена 1 точка на дневен ред – 1 Предлог Заклучок. Советот усвои 1 Заклучок 
 

Советот на општина Охрид во периодот од 01.07.2020 до 30.09.2020 година одржа 
4 редовни седници. За работа на овие седници беа предложени вкупно 113 точки. Од 
дневниот ред беше повлечена 1 точка на една седница. Дополнување на дневниот ред е 
извршено со 2 точки на 1 седница. Советниците разгледаа вкупно 114 точки.  

Советот во овој период усвои вкупно 95 Одлуки, 9 Измени на Програма, 1 
Измена на Буџет, 3 Заклучоци и 5 Решенија.  
 

И З В Е Ш Т А Ј 
За реализираните расходи од Буџетот на Општина Охрид, 

програма А0-Совет на Општина Охрид за период 01.01-30.09.2020 година 
 

Согласно востановената пракса за транспарентност во трошењето на буџетот, во 
продолжение даваме приказ на позначајните зафаќања- трошоци во овој квартал за 
програмата Совет во која се предвидени средства за нормално функционирање на оваа 
институција. Во рамките на Буџетот на општина Охрид за 2020 година за програмата А0 - 
Совет на Општина Охрид, одобрени се средства во висина од 20.237.500,оо денари. 
Реализираните расходи во висина од 11.448.336,оо денари се распределени по потставки во 
зависност од утврдената намена. Позначајните зафаќања и исплати во овој квартал се 
образложени подолу во текстот, како што следува: 

Од вкупно реализираните расходи, во третиот квартал од 2020 година, за плати и 
надоместоци за советници исплатени се 3.940.541,oo денари. Општина Охрид членува во 
повеќе меѓународни и домашни организации преку кои се афирмира и промовира нашиот 
град поради што се наметнува обврска за плаќање членарини кон тие организации, па така 
по тој основ исплатени се вкупно 950.000,оо денари во анализираниот период за 
кофинансирање на активности према Југозападниот плански регион, дел од 2019 година и 
дел од 2020 година, како и дел од 362.766,оо денари кон ЗЕЛС. Општина Охрид преку 
Советот како нејзин орган на жителите со загрозена социјална и финансиска состојба им 
пружа финансиска помош преку субвенционирање на дел од нивните комунални трошоци и 
по истиот основ во опфатениот период исплатени се 1.200.515,оо денари кон јавните 
претпријатија.  
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Постапувајќи во насока на поддржување и помагање на граѓаните и здруженија на 
локално ниво, од програмата на Советот на Општина Охрид, трансферирани се средства до 
повеќе здруженија на граѓани, фондации и хуманитарни организации во висина од 
572.000,оо денари заклучно со третиот квартал. 
 Посебна категорија на која Општина Охрид ѝ посветува особено внимание се 
учениците и студентите, со цел поттикнување на младите за достигнување на што поголеми 
успеси а опфаќајќи дел од доделените средства за учебната 2019-2020 година од одобрените 
средства со Буџетот за 2020 за стипендии исплатени се вкупно 2.448.000,оо денари. 

Во анализираниот период од контото други трансфери, позначајни исплати се дадени 
подолу во текстот и се однесуваат: износ 940.000,оо денари исплатени согласно 
потпишаниот меморандум со ЈЗУ Општа болница Охрид за помош за прво и второ родено 
дете, износ од 214.000,оо денари исплатени по заклучоци на комисијата за финансии и 
1.119.280,оо денари исплатени за реализација на проекти согласно јавниот повик за 
поддршка на проекти од јавен инетерес за граѓаните на општина Охрид.  
 Советот на Општина Охрид за периодот од 01.01.2020 година до 30.09.2020 година, 
има извршено 56,57 % од вкупно планираните трошоци во буџетската 2020 година. 
 
Број 08-10720/6                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                        Претседател 
О х р и д                                                                                         Живка Ангелоска, с.р. 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА  ПРОГРАМАТА  ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ 
НА ОПШТИНА ОХРИД 2020 ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 30.09.2020 ГОДИНА    

 
         

СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  усвојување на Извештајот за реализација на  
Програмата  за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2020 за периодот 
од 01.07. до 30.09.2020 година ,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/100                                                                                ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                          Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески, с.р. 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден  04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 

 О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА  

ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА ОХРИД  
ЗА 2020 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 
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Член 1 
СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за поттикнување на  

развојот на туризмот на општина Охрид за 2020 година за периодот од 01.01.до 30.09.2020 
година. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
Број 08-10720/7                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                        Претседател 
О х р и д                                                                                           Живка Ангелоска, с.р.  
 
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 

НА РАЗВОЈОТ  НА ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2020 ЗА ПЕРИОД 01.07 – 
30.09.2020 

 
Извештајот е изработен за период од шест месеци и ги сумира активностите 

извршени од страна на администрацијата во Секторот за туризам и локален економски 
развој, Одделение за Туризам во  периодот од 01.07.2020 до 30.06.2020 год. за реализација 
на: 

 Г2  ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВAЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА 
ОПШТИНА ОХРИД  ЗА  ПЕРИОД  01.07.2020 – 30.06. 2020 ГОДИНА 
 

Во периодот 01.07.2020 – 30.09.2020 год. Одделението за туризам ги вршеше 
активностите неопходни за реализација на програмата за поттикнување на развојот на 
туризмот на општина Охрид: 

 
1. Управување со туристички дејности 
2. Промоција на Охрид како туристичка дестинација 
3. Развој на туристичка инфраструктура 
4. Подготовка на проекти и проектно управување 
 

Како резултати од реализацијата на програмата кои дадоа особен белег на 
работењето во овој период треба да се посочат:  

• Процесот на евиденција, регистрација и категоризација на станоиздавачи од мал 
обем (вкупно регистрирани 2860 станоиздавачи), 

• Процес на продолжување на решенијата за категоризација на сместувачките 
капацитети од мал обем, 

• Поставување на ХотСпот интернет на неколку најпосетувани локации во Охрид за 
туристи, 

• Имплементација на Проект „Интеррегионално управување со културното 
наследство Е-систем“  акроним на проектот „ИРК-ХЕРМЕС“, од програмата 
Интеррег Балкан-Медитеран 2014-2020. 

 
Детални информации за активностите и резултатите се дадени во Анекс 1 

АНЕКС 1 
 
I. Информација за реализираните активности согласно Програмата Г2, за 
поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2020 год. 
  

1. Управување со туристички дејности 
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                               2. Промоција на Охрид како туристичка дестинација 

 
3. Развој на туристичка инфраструктура 

 
4. Подготовка на проекти и проектно управување 

 
 
II. Информација за наплата на таксата за привремен престој 
   

III. Извештај за туристички промет (споредбени податоци за бројот на ноќевања од основни 
објекти за 2020 год. во однос на 2019 год.), според записници од Општински Инспекторат. 
 

I. Информација за реализираните активности согласно Програмата Г2, за 
поттикнување на развојот на туризмот на Општина Охрид за периодот 01.07.2020 – 
30.09.2020 год. 
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Бр. Период 
Опис на активноста за 

реализација на 
програмските цели 

Краток опис Резултати 

 
Реализирани 
финансиски 

средства 
1.1.  Изработка на Стратегија за развој на туризмот на општина Охрид 

1. 
Јули – 
Септември  
2020 

Изработка на Стратегија 
за развој на туризмот на 
општина Охрид 

Стратегијата за развој на туризмот во 
општина Охрид, врз база на темелни 
анализи на посточката состојба ќе ја 
дефинира долгорочната визија, 
стратешкиот правец, стратешките цели и 
приоритетни проекти како и акциони 
планови за идниот развој на туризмот. 

Во првата половина од оваа година 
беше објавен тендер при што за  
наповолен понудувач беше избран 
ФТУ Охрид. Од странан на ФТУ 
Охрид беше доставено драфт 
верзија од стратегијата за развој на 
туризмот во оптина Охрид. Во тек 
е нејзина финализација. 

Не се реализирани 
финансиски 
средства 

1.2. Обуки за директна вклученост на локалните жители во креирањето на туристичката понуда 

1. Јануари-
Март 2020 

Одржување на Обуки за 
директна вклученост на 
локалните жители во 
креирањето на 
туристичката понуда 

Овие обуки реализирани преку стручни и 
искусни обучувачи треба да овозможат 
трансфер на знаења и практични 
активности за колку што е можно поголем 
број на вакви лица со што истите ќе бидат 
во можност понатаму активно да се 
вклучат во креирање на нови содржини во 
туризмот.  

Обуката ги опфати следните 
теми:  
- Обука за туристички 

аниматори, (агенции, водичи, 
организатори на екскурзии): - 
туристичката анимација како 
сплет на специфични 
поттикнувачки активности за 
време на туристичкиот 
престој.. 

- Подигнување на 
капацитетите и меѓусебните 
интеракции во заедницата и 
активно вклучување на 
локалните жители како 
водичи во природа и локални 
аниматори во функција на 
туристичкиот развој на 
активниот и селски туризам. 

Исплатени се 
118.500,00 мкд 
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Бр. Период 
Опис на активноста за 

реализација на 
програмските цели 

Краток опис Резултати 

 
Реализирани 
финансиски 

средства 
- Трансфер на знаење и добри 

пракси за активно вклучување 
во креирање на нови 
содржини во туризмот, 
процесите на анимирање, 
креација, оживување на 
традиционалните обичаи, 
вредности и други етнолошки 
и културни обрасци, дружење 
и  односот со туристите, 
гостите и посетителите на 
нивната заедница. 

- Сите учесници на обуките 
(35), се здобија со 
сертификат од оваа област. 

1.3.  Обуки за агротуризам и стандарди во агротуризмот-  маркетинг и социјални мрежи, директна продажба и вмрежување. 

1. Јануари-
Март 2020 

Одржување на Обуки за 
агротуризам и стандарди 
во агротуризмот 

Целта на овие обуки, кои беа спроведени од 
страна на стручни обучувачи беше да се 
зголеми знаењето на локалното население 
за вклучување во туризмот. Посебен акцент 
беше ставен на теми како: 
- Спој на туризмот и земјоделството 

(фармерство, градинарство), 
- Туристичка понуда со автохтони 

производи, 
- Презентација на производите и директна 

продажба на сопствениот производ,  
- Враќање кон природата и труд кој го 

оплеменува човекот, 
- Можност за дополнителна заработка, 

Обуката ги опфати следните 
теми:  
- Спој на туризмот и 
земјоделството (фармерство, 
градинарство), 
- Туристичката понуда и 
автохтоните производи како 
туристичка атракција, 
- Модели на презентација 
на производите и директна 
продажба на сопствениот 
производ,  
- Можност за 

Исплатени се 
118.500,00 мкд 
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Бр. Период 
Опис на активноста за 

реализација на 
програмските цели 

Краток опис Резултати 

 
Реализирани 
финансиски 

средства 
- Маркетинг на социјалните мрежи,  
- Меѓусебно поврзување. 

дополнителна заработка, 
- Маркетинг на 
социјалните мрежи,  
- Меѓусебно поврзување. 
Сите учесници на обуките 
(35), се здобија со 
сертификат од оваа област. 

1.4.   Обука за ЈПП и дијалог – Идентификација на области, можности и проекти во туристичкиот  развој подобни за модели за јавно приватно 
партнерство 

-          Меѓународни искуства и модели, 
-          Креативни работилници за развој на проекти, 
-          Истражувања на потенцијални партнери 

1. Јануари-
Март 2020 

Одржување на Обуки за 
ЈПП и дијалог 

Обуките опфатија теми како: 
- Стратешка рамка за проектен 

менаџмент и ЈПП во туризмот, 
- Улогата на ЈПП во реализација на 

стратегиите за развој на туризмот во 
дестинацијата, 

- Светски искуства и модели на ЈПП во 
туризмот, (Хрватска и др. земји) 

- Соработка за унапредување на 
привлечноста на дестинацијата, 

- Соработка за унапредување на 
ефикасноста на маркетингот, 

- Соработка за унапредување на 
продуктивноста на дестинацијата, 

- Соработка за унапредување на 
менаџментот на дестинацијата. 

Обуките ги опфатија следните 
теми: 
- Стратешка рамка за 
проектен менаџмент и ЈПП во 
туризмот, 
- Улогата на ЈПП во 
реализација на стратегиите за 
развој на туризмот во 
дестинацијата,Светски 
искуства и модели на ЈПП во 
туризмот, (Хрватска и др. 
земји), Соработка за 
унапредување на привлечноста 
на дестинацијата, Соработка за 
унапредување на ефикасноста 
на маркетингот, Соработка за 
унапредување на 

Исплатени се 
300.000,00 мкд 
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Бр. Период 
Опис на активноста за 

реализација на 
програмските цели 

Краток опис Резултати 

 
Реализирани 
финансиски 

средства 
продуктивноста на 
дестинацијата, Соработка за 
унапредување на менаџментот 
на дестинацијата. 
- Најголем дел од 
учесниците во оваа област беа 
од граѓанскиот и приватниот 
сектор.  
Сите учесници на обуките 
(20), се здобија со сертификат 
од оваа област. 

1.5. Управување со туристичките дејности од мал обем во надлежност на единицата на локална самоуправа  Општина Охрид 

1. 
Јули- 
Септември  
2020 

Континуиран  процес на 
извршување 
категоризација и 
регистрација на 
станоиздавачи  

Активностите опфаќаат излегување на 
терен на Комисиите по однапред поднесено 
барање од страна на лицата кои вршат 
угостителска дејност и изведување на 
процесот на категоризација на објектите. 

Регистрирани се вкупно 2860 
станоиздавачи од кои  во 2020 за 
овој период се регистрирани 49 
нови станоиздавачи  

Не се реализирани 
финансиски 
средства 

2. 
Јули - 
Септември  
2020 

Континуиран процес на 
продолжување на 
решениjата за 
категоризација на 
станоиздавачи  

Постапката за продолжување на решенијата 
за категоризација се одвива по претходно 
утврдена процедура. 

Во периодот од  јули до септември 
продолжени се 99 решенија за 
категоризација 

Не се реализирани 
финансиски 
средства 

3. 
Јули - 
Септември  
2020 

Заверка на нормативи за 
храна и пијалоци 

Согласно законот за угостителска дејност 
угостителските објекти должми се да ги 
заверуваат нормативите за храна и пијалоци 
кои ги нудат односно даваат на своите 
гости. 

Во секторот за ТЛЕР при општина 
Охрид за периодот јули – 
септември 2020 согласно 
надлежноста заверени се 18 
нормативи за храна и пијалоци 

Не се реализирани 
финансиски 
средства 

4. 
Јули - 
Септември  
2020 

Пријава за утврдување на 
работното време 

Согласно законот за угостителска дејност 
угостителските објекти должни се да го 
пријават своето работно време 

Во секторот за ТЛЕР при општина 
Охрид за периодот јули – 
септември  2020 согласно 

Не се реализирани 
финансиски 
средства 
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Бр. Период 
Опис на активноста за 

реализација на 
програмските цели 

Краток опис Резултати 

 
Реализирани 
финансиски 

средства 
надлежноста пријава поднеле 
вкупно 11 угостителските објекти. 

5. 
Јули - 
Септември  
2020 

Пополнување на база на 
податоци на вршители на 
угостителска дејност од 
мал обем 

Водење на регистар во пишана и 
електронска форма на лицата кои вршат 
угостителска дејност од мал обем 

Евиденција на регистрирани 
станоиздавачи и изнаоѓање на 
нерегистрирани станоиздавачи. 

Не се реализирани 
финансиски 
средства 

6. 
Јули - 
Септември  
2020 

Пополнување на база на 
податоци на вршители на 
туристичка дејност  
(туристички водичи, 
туристички агенции) 

Водење на регистар во пишана и 
електронска форма на лицата кои вршат 
туристичка дејност (туристички водичи, 
туристички агенции) 

Евиденција на регистрирани 
туристички водичи и агенции и 
изнаоѓање на диви туристички 
водичи и туристички агенции. 

Не се реализирани 
финансиски 
средства 

1.5. Субвенционирање на приватните станоиздавачи од мал обем 

1 
Јануари – 
јуни  
2020 

Субвенционирање на 
туристичката такса на 
вршителите на 
угостителска дејност од 
мал обем 

Целта на оваа мерка е да се подигне 
нивото на капацитетите кои ги нудат 
давателите на услуги од мал обем, како и 
финансиска поддршка, но и поттикнување 
на приватните станоиздавачи да ја 
пријавуваат таксата за привремен престој 
што би допринело до подобра евиденција 
на гостите кои престојуваат во Охрид. 

По објавениот јавен повик, објавен 
во Јануари 2020, за 
субвенционирање на физичките 
лица кои вршат угостителска 
дејност за периодот од 01.07.2019 -
31.12.2019 година имаат 
аплицирано вкупно 36 физички 
лица кои вршат угостителска 
дејност.  

Исплатени се 
финансиски средства 
во износ од 
314.194,00 денари. 
(средства за 15 
физички лица). 
Вкупно се исплатени 
456.900,00 ден за 
вкупно 30 физички 
лица 

1.7. Поставување на нови излози во старата охридска чаршија 

1 
Јуни – 
Септември  
2020 

Замена на автентични 
излози на 7 дуќани во 
старата охридска 
чаршија 

По добиениот проект од страна на 
Министерството за економија за 
ревитализација на старите градски чаршии, 
одобрени се средства во износ од 
700.000,00 денари за замена на автентични 
излози на 7 дуќани во старата охридска 
чаршија.Изборот на дуќаните беше 
направен врз основа на претходно објавен 
повик од страна на Министерството  

По предходно објавен и неуспешен 
тендер, до министерство за 
економија е поднесено барање за 
продолжување на проектот за 
финансирање за ревитализација  на 
старите градски чаршии. По негово 
продолжување ќе биде објавен нов 
тендер. 

Не се реализирани 
финансиски 
средства 
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2.  ПРОМОЦИЈА НА ОХРИД КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА 

Б
р. Период 

Опис на активноста за 
реализација на 

програмските цели 
Краток опис Резултати 

Реализирани 
финансиски 

средства 
2.1. Организација на манифестации и поддршка на различни активности и настани поврзани со промоција на туристичките 
производи 

1. Јануари 
2020 

Манифестација од 1-
ви до 20-ти“ 

Оваа активност опфати културно уметнички 
настани за време на Новогодишните 
празници, Божиќ, Стара Нова Година и 
Водици. Предвидено е да започнат со 
Дочекот на Новата Година на Градскиот 
плоштад, при што секој ден ќе беше 
опфатен со различна програма согласно 
традицијата, се до прославата на Водици и 
Денот на Рибарите. 

Склучени договори со 7 естрадни 
уметници- групи, за целосен сценски 
настап, со потребна опрема, реализирано 
преку три авторски агенции.  

Исплатени средства 
1. Камелеон  173 388,оо ден. 
2. Ефто Пупиноски 173 689,ооден. 
3. Ѓоко Танески 254 987,оо ден. 
4. Марко Луис 344 871,оо ден. 
5. Владимир Василески Четкар 581 941,оо 

ден. 
6. Петар Грашо 1.070 088,оо ден. 
7. Миле Кузманоски366 985,оо ден. 
ВКУПНО :  2. 965 949,оо ден 

Реализирани 
средства 
2.965.949,00 мкд 

2.2. Изготвување на печатен и електронски промотивен материјал за Охрид 

1. 

Јануари  
– 
Септемв
ри  2020 

Изготвување на 
печатен и 
електронски 
промотивен 
материјал за Охрид 

Оваа активност вклучува комплетно 
редизајнирање на промотивниот материјал 
во одделни сегменти на туристичката 
понуда на Охрид. За таа цел ќе биде 
потребно изработка и откуп на високо 
квалитетни фотографии и видеа, кои ќе 
бидат откупени на јавен оглас, и истите 
како сопственост на општина Охрид ќе 
бидат употребени за изработка на нов 
промотивен материјал. 

Во првата половина на оваа година беше 
објавен конкурс за избор на идејно решение за 
дизајн на промотивен материјал на општина 
Охрид по што Комисијата во законски 
предвидена постапка и рокови избра идејно 
решение.  
Во овој квартал беше објавен тендер за 
печатење на рекламен материјал.  
 

Во овој квартал 
исплатени се 
22.163,00 како 
дел од договорот 
за избор на ново 
идејно решение. 
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3. РАЗВОЈ НА ТУРИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

3.1.   Бесплатен hot spot интернет 

1. 
Јануари  – 
Септември 
2020 

Бесплатен hot spot 
интернет 

Оваа активност предвиодува поставување 
на бесплатен hot spot интернет на 5 
најпосетувани локации во Охрид, и тоа во 
непосредна близина на: 
- Плоштад Св. Климент Охридски 
- Плоштад Крушевска Република – 

Чинар 
- Св. Климент – Плаошник 
- Кеј Македонија 
- Црква Св. Софија. 

За реализација на оваа активност 
општина Охрид во првата половина 
од оваа година објави  оглас за јавна 
набавка бр.08417/2020 од 18.06.2020 
година за поставување на hot spot 
интернет на неколку најпосетувани 
локации во Охрид. Во истиот период, 
во законски предвидена постапка 
беше донесена одлука за избор на 
најповолен понудувач со бр.09-
5445/1 од  25.06.2020 година. Избран 
беше истиот економски оператор – 
Неотел Скопје, како и минатата 
година, со што ја продолжува истата 
активност. 
 

Реализирани 
37.488,00 мкд 
според договорот 
од  Јуни 2020. 
Вкупно во 2020 се 
реализирани 
49.984,00 ден. 

3.2. Финансирање на локални микропроекти со цел потикнување на развојот на туризмот 

1. 
Јануари – 
Септември 
2020 

Финансирање на 
проекти од областа на 
туризмот за 2020 год. 

Целта на оваа проектна активност е 
финансирање на проекти од јавен интерес 
во насока на поддршка на локалниот 
економски развој.   
На ваков начин, Општина Охрид го 
поттикнува партиципативното учество на 
заедницата во општествениот развој на 
микрозаедниците. 
Критериумите, процедурите и постапките  
кои треба да се исполнат се објавуваат по 
пат на јавен повик за финансирање на 
микропроекти.  

За реализација на оваа активност 
општина Охрид објави повик за  
финансирање на проекти од областа 
на туризмот по што од страна на 
градоначлникот беше формирана 
Комисија за евалуација на проектните 
предлози и за следење на 
имплементацијата на одобрените за 
финансирање проектни предлози. 
Комисијата за евалуација по предлог 
за буџетски скратување даде предлог 
за поништување на јавниот повик. 
Јавниот повик беше поништен поради 
настанатата ситуација со COVID-19.   

Не се реализирани 
финансиски 
средства 
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ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНО УПРАВУВАЊЕ 

4.2.      Средства за сопствено учество во имплеметација на проекти 

1. 
Јануари – 
Септември  
2020 

Имплементација на  
Проектот 
„Интеррегионално 
управување со 
културното наследство 
Е-систем“  акроним на 
проектот „ИРК-
ХЕРМЕС“, од 
програмата Интеррег 
Балкан-Медитеран 
2014-2020 

Имплементација на Проект 
„Интеррегионално управување со 
културното наследство Е-систем“  
акроним на проектот „ИРК-ХЕРМЕС“во 
партнерство со Универзитет за 
технологија од Кипар - Водечки партнер 
на проектот и партнер 1, Истражувачки и 
иновативен центар за информации, 
комуникација и знаење на технологии 
Атина од Грција -  Партнер 2, општина 
Самос од Грција - Партнер 3, општина 
Крф од Грција - Партнер 4, ЕЛЕТ од 
Грција – Партнер 5, општина Охрид од 
Македонија - Партнер 6, општина 
Ѓирокастра од Албанија - Партнер 7. 
Проектот се однесува на дигитализација 
на културното наследство преку повеќе 
активности. 

Во овој период во проектот беше 
реализиран изработена и 
спроведена процедура за набавка 
на табли со бар кодови кои ќе 
бидат поставени на 100 објекти 
кои беа предвидени во работен 
пакет број 3и истите се во тек на 
подготовка. Изработен е првиот 
финансиски извештај ви МИС 
системот и истиот е одобрен од 
страна на домашна ревизија како 
и од рвизија од Европска 
делегација, со што се 
верифицирани дотогаш 
направените трошоци. Побарано 
е продолжување на проектот во 
време траење од 9 месеци поради 
настанатата ситуација со COVID-
19.  
 

Реализирани се 
средства во износ 
од 700.000,00 
денари 

4.3. Средства од аплицирани и одобрени проекти 

1. 
Јануари – 
Септември  
2020 

Имплементација на  
Проектот 
„Интеррегионално 
управување со 
културното наследство 
Е-систем“  акроним на 
проектот „ИРК-
ХЕРМЕС“, од 
програмата Интеррег 
Балкан-Медитеран 
2014-2020 

Имплементација на Проект 
„Интеррегионално управување со 
културното наследство Е-систем“  
акроним на проектот „ИРК-ХЕРМЕС“во 
партнерство со Универзитет за 
технологија од Кипар - Водечки партнер 
на проектот и партнер 1, Истражувачки и 
иновативен центар за информации, 
комуникација и знаење на технологии 
Атина од Грција -  Партнер 2, општина 
Самос од Грција - Партнер 3, општина 
Крф од Грција - Партнер 4, ЕЛЕТ од 

Во овој период во проектот беше 
реализиран изработена и 
спроведена процедура за набавка 
на табли со бар кодови кои ќе 
бидат поставени на 100 објекти 
кои беа предвидени во работен 
пакет број 3и истите се во тек на 
подготовка. Изработен е првиот 
финансиски извештај ви МИС 
системот и истиот е одобрен од 
страна на домашна ревизија како 
и од рвизија од Европска 

Реализирани се 
средства во износ 
од 163.407,00 
денари 
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Грција – Партнер 5, општина Охрид од 
Македонија - Партнер 6, општина 
Ѓирокастра од Албанија - Партнер 7. 
Проектот се однесува на дигитализација 
на културното наследство преку повеќе 
активности. 

делегација, со што се 
верифицирани дотогаш 
направените трошоци. Побарано 
е продолжување на проектот во 
време траење од 9 месеци поради 
настанатата ситуација со COVID-
19.  
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II.Информација за наплата на таксата за привремен престој 
 
Според податоците од одделението за финансии и буџет, целокупната наплата на ТПП за 
периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 година е следна:  
 
 
Приход од такса за привремен престој по месеци (добиени податоци заклучно со 
септември) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 година, согласно податоците од 
одделението за финансии и буџет од такса за привремен престој собрани се вкупно 
6.574.024,00 денари. 
 
 
Споредба Јануари - Септември 
 
За споредба, во 2019 година за истиот период  од такса за привремен престој од основни 
сместувачки капацитети и од сместувачки капацитети од мал обем се собрани вкупно 
16.887.438,00 денари при што може да се забележи дека наплатата за 2020 година е 
намалена за 61 % во споредба со наплатата по наведениот основ во истиот периот во 
2019 година.  
 
 

 
 

 
ВКУПНО 

   

Р.Бр Месец Хотели Приватни 
станоиздавачи 

Вкупно 

1 Јануари 703.616 100.792 804.408 
2 Февруари 242.504 38.176 280.680 
3 Март 328.784 43.200 371.984 
4 Април 73.856 4.160 78.016 
5 Мај 89.824 2.400 92.224 
6 Јуни 15.232 1.472 16.704 
7 Јули 117.152 17.344 134.496 
8 Август 1.561.274 111.334 1.672.608 
9 Септември 2.829.808   293.096 3.122.904 
10 Октомври    
11 Ноември      
12 Декември    
 
 

 
ВКУПНО 5,962,050  611,974 6,574,024 
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III. Извештај за туристичкиот промет (споредбени податоци за бројот на 
ноќевања од основни објекти за 2020 год. во однос на 2019 год.) 
 
 

  
РЕГИОН НА ОПШТИНА ОХРИД   -   ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 

(НОЌЕВАЊА)   
Р.
Б Месец Дом. 

Ноќевања 
Однос 

% 
Стр.Ноќева

ња 
Однос

% 
ВкупноНоќева

ња 
Однос 

% 

    2019 2020 2020/1
9 2019 2020 2020/1

9 2019 2020 2020/1
9 

1 јануари 5826 6971 119.7 4126 6132 148.6 9952 13103 131.7 
2 февруари 4608 4561 99.0 2593 5927 228.6 7201 10488 145.6 
3 март 5016 3915 78.1 7939 2314 29.1 12955 6229 48.1 
4 април 13524 1572 11.6 26188 4 0.0 39712 1576 4.0 
5 мај 20955 766 3.7 47105 31 0.1 68060 797 1.2 
6 јуни 27525 1315 4.8 65912 82 0.1 93437 1397 1.5 
7 јули 217552 231794 106.5 97002 2545 2.6 314554 234339 74.5 
8 август 252242 326907 129.6 102769 7130 6.9 355011 334037 94.1 

9 септемвр
и              

10 октомври              
11 ноември              
12 декември              

  ВКУПН
О 

547248 577801 105.6 353634 24165 6.8 900882 601966 66.8 

 
 
           Согласно податоците од Државен завод за статистика, бројот на ноќевањата од 
основни објекти за период од 01.01.2020 – 30.09.2020 година, во однос на 01.01.2019 – 
30.09.2019 година, е намален за 33.2% и тоа: кај домашните ноќевања има зголемување 
за 5.6% , а кај странските има намалување за 93,2%. 
 
Број 08-10720/8                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                         Претседател 
О х р и д                                                                                          Живка Ангелоска,с.р. 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07.  ДО  30.09.2020 ГОДИНА    

 
         

СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 
01.07.  до  30.09.2020 година ,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден 04.12.2020 година. 
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Број 09-10270/101                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески, с.р.  
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 
 

  О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА  

ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД  
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 

 
 

Член 1 
СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за подршка на локалниот 

економски развој на општина Охрид за периодот од 01.07.до 30.09.2020 година. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во силаосмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
 
Број 08-10720/9                         СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                    Претседател 
О х р и д                                                                                        Живка Ангелоска,с.р. 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА 

ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПЕРИОД 01.07.2020 – 30.09.2020 година 
 

Извештај за реализација на програмата за поддршка на локалниот економски 
развој за период 01.07.2020 – 30.09.2020 година. 
 
 Во текот на оваа половина  на 2020 година oдделението за ЛЕР ги вршеше 
задачите кои произлегуваат од Програмата за поддршка на локалниот економски развој 
на Општина Охрид.  
 Општина Охрид оваа Програма ја реализира преку Секторот за ТЛЕР и 
Одделението за локален економски развој, согласно своите надлежности и задолженија,  
во насока на подобрување на економската клима и условите за локален развој, според 
претходно усвоените дефинирани стратешки цели и приоритети, од стратегијата за 
одржлив локален економски развој. 
Активностите за реализација на Годишната Програма за 2020 се реализираат во следните 
области на делување: 

1.Поддршка на локалниот економски развој преку партиципативно учество на 
заедницата. 
2.Зајакнување на локалниот економски развој и зголемување на конкурентноста на 
претпријатијaта. 
3.Одржлив локален развој и рационална употреба на ресурси.  
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4.Подготовка на проекти и проектно управување. 
5.Други оперативни расходи и договорни услуги. 

 
Посебен акцент во текот на 2020 година во работењето на одделението за локален 
економски развој ќ  се даде на следните активности:  

• Јавен повик за финансирање на проекти од областа на одржливиот локален економски 
развој и туризмот за 2020 год.  

• Субвенционирање на набавка на велосипеди за граѓание на општина Охрид. 
• Проект: "Меѓугранична соработка и интегрирани здравствени и социјални услуги за 

старилица и деца и нивна рана превенција, акроним„крос4ол“,од првиот повик за 
проектни предлози од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка 
помеѓу Република Грција – Република Македонија 2014-2020. 

• Активни мерки за подобрување на конкурентноста на пазарот на труд. 
 

Детални информации за активностите и резултатите се дадени во Анекс 1 
 

АНЕКС 1 
1. Реализација на програмата за подршка на локалниот економски развој за период 

01.07.2020 – 30.09.2020 год. 
1. Поддршка на локалниот економски развој преку партиципативно учество на  

Заедницата. 
1.1. Финансирање на локални микропроекти за поттикнување на локалниот економски развој  
1.2.  Финализирање на Стратегијата за рурален развој 2020-2025  

2. Зајакнување на локалниот економски развој и зголемување на конкурентноста на 
претпријатијaта. 

 
2.1. Обуки за идентификација на области, можности и проекти во локалниот економски 

развој подобни за модели за Јавно приватно партнерство  - Искуства и примери за 
користење на ЈПП  

2.2. Активни мерки за подобрување на конкурентноста на пазарот на труд. 
2.3.  Обука на тема „диверзификација на фармите, автохтони видови на домашен добиток и 

органско производство во функција на рурален развој и нови можности за користење на 
ИПАРД програмите за рурален развој преку нови услуги и производи во селскиот 
туризам“ 

 
3.Одржлив локален развој и рационална употреба на ресурси 

3.2. Едукативно информативни работилници и семинари за можностите за искористување на 
средствата од ИПАРД програмата како и за средствата од Агенцијата за рурален развој. 

3.3. Тековни активности на мобилната канцеларија во рамките на локалната самоуправа за 
давање стручни совети на земјоделците. 

3.4. Субвенционирање на набавка на велосипеди за граѓаните на Општина Охрид. 
 

4.Подготовка на проекти и проектно управување 
4.1. Подигнување на капацитетот на човечките ресурси за подготовка на проекти и проектно 

управување 
4.2. Средства за сопствено учество во имплеметација на проекти 
4.3. Средства од аплицирани и одобрени проекти 

 
5. Други оперативни расходи и договорни услуги. 

5.1. Договорни обврски 
5.2. Други оперативни расходи 

 
 
 
 



07.12.2020 година                  „Службен гласник“ бр. 15                          страна  30 
 

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 

 
1. ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПРЕКУ ПАРТИЦИПАТИВНО УЧЕСТВО НА 

ЗАЕДНИЦАТА 

Бр
. Период 

Опис на активноста за 
реализација на 

програмските цели 
Краток опис Резултати 

Потрошени 
финансиски 

средства 
1.1  Финансирање на локални микро-проекти за поттикнување на локалниот економски развој 

1
. 

Јули- 
Септемвр

и 2020 

Финансирање на проекти 
од областа на одржливиот 
локален економски развој 
и туризмот за 2020 год.  

Целта на оваа проектна активност е 
финансирање на проекти од јавен интерес во 
насока на поддршка на локалниот економски 
развој.   
На ваков начин, општина Охрид го 
поттикнува партиципативното учество на 
заедницата во општествениот развој на 
микрозаедниците. 
Критериумите, процедурите и постапките  
кои треба да се исполнат се објавуваат по пат 
на јавен повик за финансирање на 
микропроекти.  

Повикот е објавен, форимирана е комисија 
за евалуација на проектните предлози. 
 Комисијата ги прими сите пристигнати 
проектни предлози на овој повик. 
Извршена е само административна 
проверка на сите проектни апликации. 
 
Изготвен и извештај од страна на 
комисијата и доставен е до Градоначалник.  
 
Врз основа на извештајот и  согласно 
препораките на Владата на РСМ за 
рационализација на трошоците за 
справување  на кризата со Корона вирусот  
Градоначалникот донесе  решение за 
поништуање на повикот. 

Во овој период не 
се реализирани 
финансиски 
средства 

1.2. Финализирање на Стратегија за рурален развој 2019-2025 

2
. 

Јули- 
Септемвр

и 2020 

Подготовка на Стратегија 
за рурален туризам.  

Одржани се состаноци со сите релевантни 
чинители, невладини организации, 
преставници од месни заедници и државни 
институции. Прелозите, забелешките и 
потребите на сите засегнати страни се 
вметнати во нацрт верзијата на стратегијата. 
За финализирање на истата неопходно е да 
се направи стратегиска оценка за 
влијанието врз животната средина 

 Нацрт верзијата на стратегијата е 
подготвена. Согласно законската 
регулатива потребно е да се направи  
стратегиска оценка за влијанието врз 
животната средина 

Не се потрошени 
средства од 
буџетот на 
општина Охрид 
за реализација на 
оваа активност 
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2. ЗАЈАКНУВАЊЕ  НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

 

Бр Период 
Опис на активноста за 

реализација на 
програмските цели 

Краток опис Резултати 
Потрошени 
финансиски 

средства 
2.1.  Обуки за идентификација на области, можности и проекти во локалниот економски развој подобни за модели за Јавно приватно 
партнерство - искуства и примери за користење на ЈПП  

1. 
Јули- 

Септември 
2020 

Трендот на ЈПП во 
современите општества се 
повеќе се покажува како 
добра пракса за успешно 
менаџирање на голем број 
јавни услуги.  
Со цел да се надмине јазот 
помеѓу потребата од 
инфраструктурни проекти и 
недостатокот од 
финансиски средства за 
нивно успешно 
реализирање, јавниот 
сектор се повеќе треба да се 
насочува кон јавно-
приватните партнерства 
(ЈПП)  како растечки тренд  
за успешен модел на 
менаџирање на јавните 
услуги.  

Активноста предвидува обуки за 
запознавање со поимот и моделите на ЈПП, 
идентификација на области , можности и 
јавни услуги кои би можеле да се 
спроведуваат во иднина преку соодветен 
модел на ЈПП.  
 
Обуките ги опфаќаат следните теми:  
- Меѓународни искуства и модели, 
- Креативни работилници за развој на 
проекти, 
- Истражувања на потенцијални партнери. 
- Идентификација на области, можности и 
проекти во локалниот економски развој 
подобни за модели за Јавно приватно 
партнерство,  
- Искуства и примери за користење на ЈПП 
 

Наведената активност е реализирана. 
Одржана е дво-дневна обука во 
просториите на општина Охрид. 
Најголем дел од учесниците во обуката 
беа од јавната администрација.  
Сите учесници на обуките (30), се 
здобија со соодветен сертификат. 
Обуките ги спроведе лиценциран 
обучувач и доктор на науки во областа 
на ЈПП кој беше избран во постапка 
согласно постојната законска 
регулатива. 
 
Изработен е Ивештај од страна на 
консултантот со предлог можности и 
проекти за финансирање со примена на 
моделот на Јавно приватно партнерство 
во општина Охрид. 

 
Исплатени се 
150.000,00 денари 
за реализација на 
оваа активност. 

2.2. Активни мерки за подобрување на конкурентноста на пазарот на труд 

1. 
Јули- 

Септември 
2020 

Согласно годишната 
програма на Секторот за 
ТЛЕР за 2020 година 
предвидено е реализација 
на стручни обуки за 

Во насока на успешна реализација на 
планираната активност општина Охрид 
преку Секторот за ТЛЕР спроведе анализа 
за побаруваните занимања во поглед на 
различните образовни профили и степенот 

Во овој период беше распишан  
конкурс за пријавување на 
заинтерсирани кандидати .  
 
Обуките за германски јазик се веќе во 

 
 
 
 
Согласно договорот 
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невработени лица, како и 
обуки за прекфалификација 
и докфалификација во 
соработка со соодветни 
институции и 
работодавачи.  
 

на образование. Анкетираните компании 
како дефицитарни кадри ги истакнаа: 
готвачи, заварувачи, сметководители и 
германски јазик 
Обуките за наведените профили ќе ги 
спроведе  општинската јавна установа 
Кузман Шапкарев. 

тек и истите согласно постојната 
состојба со актуелниот корона вирус  
се изведуваат преку online настава. 
Обуките за сметководство и кувари се 
во тек  преку online настава, започнаа 
да се спроведуваат од септември. 

пред почеток на 
обуките исплатени 
се 90.000 ден. 

2.3.  Обука на тема „диверзификација на фармите, автохтони видови на домашен добиток и органско производство во функција на 
рурален развој и нови можности за користење на ИПАРД програмите за рурален развој преку нови услуги и производи во селскиот 
туризам“ 

1. 
Јули- 

Септември 
2020 

ИПАРД програмите 
представуваат извонредна 
можност за 
диверзификација на 
руралните земјоделски 
активности а 
производството и 
пласманот на органските 
производи во секторот на 
алтернативниот туризам 
представува 
најпрепознатлив бренд на 
локалниот туризам. Оваа 
активност придонесува кон 
намалување на  проблемот 
со недоволно користење на 
можностите што ги дава 
ИПАРД програмата, и 
диверзификација на 
активностите преку 
поврзување на аграрот, 
органското производство и 
туристичката понуда. 
 

Обуката ги опфати следните теми: 
- Aвтохтони видови на домашен добиток и 
органско производство во функција на 
рурален развој – Примери на фарми и 
добри искуства. 
- Можностите за користење на ИПАРД 
програмите за рурален развој и 
диверзификација на руралните земјоделски 
активности. 
- Фармите со Автохтони животински 
видови како потенцијал за развој на 
алтернативниот туризам (поврзување на 
аграрот, органското производство и 
туристичката понуда). 
- За потребите на учесниците на обуката од 
страна на обучувачот беа обезбедени: 
Работни материјали, фотографии, флаери и 
сертификати. 
 

Релизирана дво-дневна обука.  
Сите учесници на обуките (35), се 
здобија со сертификат од оваа област. 
Изработен и доставен е Ивештај од 
страна на консултантот. 

Исплатени се 
120.000,00 денари 
од буџетот на 
општина Охрид.  
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3.   ОДРЖЛИВ ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ И РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА РЕСУРСИ  

Бр. Период 
Опис на активноста за 

реализација на 
програмските цели 

Краток опис Резултати 
Потрошени 
финансиски 
средства 

3.1. Едукативно информативни работилници и семинари за можностите за искористување на средствата од ИПАРД програмата како и 
за средствата од Агенцијата за рурален развој 

1. 
Јули- 

Септември 
2020 

Активности на мобилната 
канцеларија во рамките на 
локалната самоуправа 
за давање стручни совети на 
земјоделците 

Со оваа активност е предвидено 
обезбедување на неопходни информации 
за земјоделците, кои ќе им овозможат 
зголемување на продуктивноста, 
намалување на трошоците за 
производство, зголемување на 
конкурентноста и искористување на 
можностите за финансирање во рамките 
на земјоделството од домашни и 
меѓународни извори, како и навремено 
препознавање и соочување со 
потенцијалните ризици и предизвици за 
производство и за пласман на производи 
од сферата на земјоделството. Воедно, 
преку работењето на оваа канцеларија се 
овозможува издавање на потврди за 
користење на средствата од ИПАРД 
програмата. 

Континурано се оддржуваат 
работилници од  страна на 
мобилната канцеларија за 
земјоделие во сорботка со 
надлежното министерство 

Не се реализирани 
финасиски средства 

3.2. Тековни активности на мобилната канцеларија во рамките на локалната самоуправа за давање стручни совети на земјоделците 

1. 
Јули- 

Септември 
2020 

Проценка на имот, 
земјиште, насади и посеви 
за експропријација во 
корист на Општина Охрид 

Редовна процедура на вршење на  попис 
за експропријација на земјиште и трајни 
насади и посеви во корист на општината. 

Добиени и спроведени 5 барања 
 

Не се реализирани 
финасиски средства 

2. 
 

Јули- 
Септември 

2020 

Легализација на бесправно 
изградени земјоделски 
објекти. 

Редовна процедура на легализирање на 
земјоделски објекти. Оваа активност е стопирана Не се реализирани 

финасиски средства 

5. Јули- 
Септември 

Издавање на ИПАРД 1 и 2 
потврди согласно 

Развој на локалната економија, 
вработувањето и рационалното 

Добиени и спроведени 7 барања 
 

Не се реализирани 
финасиски средства 
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2020 Стратегијата за одржлив 
економски развој на 
општина Охрид.  

искористување на природните и 
демографските ресурси и стратешки цели 
за поддршка на развојот на 
индивидуалните земјоделци 

6.  
Јули- 

Септември 
2020 

Постапување по барања на 
граѓаните за добивање 
потврда за поставување 
електрична пумпа за 
сопствени потреби 

Редовна процедура за добивање потврда 
за  поставување електрична пумпа за 
сопствени потреби 

Добиени и спроведени 114 барања 
 

Не се реализирани 
финасиски средства 

3.3. Субвенционирање на набавка на велосипеди  

1. 
Јули- 

Септември 
2020 

Преку наведената 
активност Општина Охрид 
предвидува 
субвенционирање на 
набавка на велосипеди за 
граѓаните на територијата 
на општината.  

 

Активноста  се реализира преку 
објавување на јавен повик за 
субвенционирање на  набавка на 
велосипеди за сите заинтересирани 
граѓаните на територијата на општина 
Охрид. 
Правилникот  врз чија основа се објави 
повикот, каде јасно се дефиирани 
критериумите и постапката за 
субвенционирање на велосипеди беше 
составен и изгласан на совет.  
 
 

Со оглед на големиот интерес од 
страна на граѓаните за оваа 
активност, во овој квартал по 
ребалаљнсот на буџетот беа 
дополнително обезбедени уште 
600.000,00 мкд. На 25.08.2020 беше 
објавен Втор Јавен повик за 
субвенционирање на граѓаните на 
подрачјето на 
општина Охрид за купување 
велосипеди во 2020 година. 
Вкупно  беа доставени 414 барања 
за субвенционирање. 
Комисијата ги разгледа поднесените 
барања од кои 
согласно критериумите на јавниот 
повик и согласно 
правилникот за субвенционирање 
406 барања беа со комплетна 
документација. Првите 118 
поднесители на 
барања кои ги исполнуваат условите 
по принципот прв 
купен велосипед влегоа во лимитот 
согласно буџетот 
од 600.00,00 ден. 

За првиот и вториот 
јавен  повик 
исплатени се 
вкупно 1.200.000 
ден. 
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4.ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНО УПРАВУВАЊЕ 
 
 

8 од поднесените барања не ги 
исполнуваа условите и 
критериумите согласно правилникот 
за финансирање и 288 барања  го 
надминуваа  планираниот буџет од 
600.000,00 денари при што на 
истите не им се одобри барањето за 
субвенција. 

Бр. Период 
Опис на активноста 

за реализација на 
програмските цели 

Краток опис Резултати 
Потрошени 
финансиски 
средства 

4.1  Подигање на капацитетите на човечки ресурси за подготовка на проекти и проектно управување 

 
Јули- 

Септември 
2020 

Подигање на 
капацитетите на човечки 
ресурси за подготовка на 
проекти и проектно 
управување 

Успешноста на реализација на 
зацртаните проектни активности на 
вработените во 
Одделението за локален економски 
развој е најдиректно поврзано со 
степенот на нивната 
обученост и стручност. Бидејки се 
работи за сложена и комплексна 
проблематика согласно 
Европските стандарди, неопходно е 
континуирано подигнување на 
капацитетите на човечките 
ресурси во Одделението за туризам. 

Во овој период  за вработените сите состаноци, 
информативни работилници и сл. што ги имаа 
од страна на повеќето меѓународни донатори ги  
оддржаа  online на zoom платформата. 

Не се реализирани 
финасиски средства 

4.2. Средства за сопствено учество во имплеметација на проекти 

1. Јули- 
Септември 

Имплементација на 
Проект "Меѓугранична 

Проектот е во фаза на 
имплементација од страна на   

Проектот е во фаза на имплементација со 
претставници на Заеднички технички 

Во овој квартал се 
реализирани 
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2020 соработка и интегрирани 
здравствени и социјални 
услуги за стари лица и 
деца и нивна рана 
превенција” 
акроним”CROSS4ALL”  

водечкиот  партнер -Лабораторија 
на медицинска информатика на 
Универзитетот Аристотел во Солун 
и другите  партнери: Општина 
Неаполис, Грчка Национална 
Конфедерација на лица со 
попреченост, Факултет за 
Информатички и Комуникациски 
технологии , Св.Климент Охридски 
“- Битола, Општина Охрид и 
Кардиолошкиот Центар„Св.Стефан“ 
– Охрид. 
 
Проектот е поднесен на Првиот 
повик за проектни предлози од 
ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за 
прекугранична соработка  помеѓу 
Република Грција – Република 
Македонија 2014-2020, во 
Приоритетна оска: Промовирање на 
социјална и културна инклузија 
преку границите, 
Специфична цел: Подобрување на 
здравствената заштита и 
социјалните услуги на децата и 
старите. 

секретеријат од Солун, Грција - надлежно тело 
за спроведување на Програмата.    
 
Вкупен буџет на проектот е 1.130.290.00 евра.  
Ревидиран  вкупен буџет на проектот за 
општина Охрид изнесува 142.810.00 ЕУР. 
 
Во овој квартал реализирана е активноста за 
набавка на отворен инфо пулт за целите на 
проектот како и план за реализација на 
останатите активности на проектот. Инфо-
пултот е доставен,и  поставен е во просториите 
на Црвен Крст Охрид како институција која ќе 
ја спроведува Пилот Програмата.   
 
Изготвена и спроведена процедура за 
набавка на заеднички водич на проектот 
каде што ќе бидат внесени  целите и сите 
потребни информации за пректот.  
Изготвена е и спроведена е  процедура  за 
спроведување на пилот програмата за 
ангажман на специјални медицински 
тимови согласно проектните активности.  
Испратено е барање за второ продолжување 
на проектот  поради ситуацијата со Ковид 
19.  
Изготвен е првиот финансиски извештај 
прку МИС системот и верифицирани се 
трошоците кои беа направени. 
 
Одобрено е продолжување на проектот до 
Јануари 2021 

средства од буџетот 
на општина Охрид, 
односно од 
средствата 
предвидени како 
сопствено учество 
на општината како 
партнер во 
проектот во износ 
од 327.323,оо мкд. 
Вкупно во 2020 се 
реализирани 
1.000.000,00 мкд. 

4.3. Средства од аплицирани и одобрени проекти 
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1. 
Јули- 

Септември 
2020 

Имплементација на 
Проект "Меѓугранична 
соработка и 
интегрирани 
здравствени и 
социјални услуги за 
стари лица и деца и 
нивна рана превенција” 
акроним”CROSS4ALL”  

Проектот е во фаза на 
имплементација во партнерство со  
водечки партнер -Лабораторија на 
медицинска информатика на 
Универзитетот Аристотел во Солун 
и партнери: Општина 
Неаполис,Грчка Национална 
Конфедерација на лица со 
попреченост,Факултет за 
Информатички и Комуникациски 
технологии ,Св.Климент Охридски 
“- Битола,Општина Охрид и 
Кардиолошкиот 
Центар„Св.Стефан“ – 
Охрид,поднесен на Првиот повик за 
проектни предлози од ИНТЕРРЕГ 
ИПА Програмата за прекугранична 
соработка  помеѓу Република 
Грција – Република Македонија 
2014-2020, во Приоритетна оска: 
Промовирање на социјална и 
културна инклузија преку 
границите, 
Специфична цел: Подобрување на 
здравствената заштита и 
социјалните услуги. 

Проектот е во  фаза на имплементација со 
претставници на Заеднички технички 
секретеријат од Солун, Грција како надлежно 
тело за спроведување на Програмата.   
 
Направени се ревидирања на буџет и активности 
со партнерите. Вкупен буџет на проектот е 
1.130.290.00 евра.  Ревидиран  вкупен буџет на 
проектот за општина Охрид изнесува 142.810.00 
ЕУР. 
 
Во овој квартал реализирана е активноста за 
набавка на отворен инфо пулт за целите на 
проектот како и план за реализација на 
останатите активности на проектот. Инфол 
пултот е доставен, поставен е во просториите на 
Црвен Крст Охрид.   
 
Изготвена и спроведена процедура за 
набавка на заеднички водич на проектот каде 
што ќе бидат внесени  целите и сите 
потребни информации за пректот.  
 
Изготвена е и спроведена е  процедура  за 
спроведување на пилот програмата за 
ангажман на специјални медицински тимови 
согласно проектните активности.  
 
Испратено е барање за второ продолжување 
на проектот  поради ситуацијата со Ковид 
19.  
Изготвен е првиот финансиски извештај 
прку МИС системот и верифицирани се 
трошоците кои беа направени. 
 

Реализирани се 
средства во овој 
квартал нема, само 
од сопствено 
учество. Вкупно во 
2020 г, реализирани 
се 592.731,00 мкд. 
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Одобрено е продолжување на проектот до 
Јануари 2021 

2. 
Јули- 

Септември 
2020 

Подготовка на проектна 
апликација “Reach the 
mountain” 

Оваа проектна апликација 
предвидува одржување на 3 дневна 
работилница за користење на ЕУ 
фондови и вмрежување на 
партнерства за развој на 
планинарски туризам во 
прекугранична област Мкаедонија 
–Албанија . Апликацијата е 
поднесена на повик од програмата 
на SWG and GIZ People to People 
Actions, во износ од 2 370 евра.  

Апликацијата е одобрена за финансирање. 
Планирано беше обуките да се реализираат во 
втората половина од септември оваа година, но 
поради  ситуацијат со вирусот Ковид 19 сеуште 
не се створени услови за реализирање на 
проектот, бидејќи главната активност е 
спроведување на обуки. 
 
 

 
Не се потрошени 
финансиски 
средства од буџетот 
на општина Охрид 

3. 
Јули- 

Септември 
2020 

IPA CBC Албанија- 
Македонија 

PA CBC Албанија-Северна 
Македонија -Консултативен процес 
за поднесување на проектни 
предлози за финансирање на 
стратешки проекти 

Со цел успешно релизирање на 
проектната апликација која е 
одобрена  на повикот за 
финансирање на стратешки проекти 
во овој период се одржа еден 
работен состанок со лидер  
партнерот  од Скопје. 

-   TEC – Training, Equipment, Cooperation-
Albania-North Macedonian trans boundary wildfire 
protection and prevention, 8 партнери, Лидер 
партнер е Центар за управување со кризи, Скопје 
износ 5.229.000 евра, времетраење 42 месеци. Со 
предлог проектот се предвидува да се изврши 
проценка на потребна опрема и инфраструктура 
за противпожарни единици во прекуграничниот 
регион . 

Одобрен проект – ќе следат проектни активности 
во наредниот период.  

 

Не се потрошени 
финансиски 
средства од буџетот 
на општина Охрид 

4. 
Јули- 

Септември 
2020 

Cepin and Ohrid –Sun 
(flowers)s of the EU – 
мерка 2,1  

Збратимување на градови , во 
партерство со општина  Чепин , 
Хрватска (лидерпартнер), износ 
10,800 евра, времетраење 1 месец. 
Периодот за имплементација се 
преместува од првично 
предвидениот во март 2020 год за 
крајот на годината. Ќе бидат 
спроведени подготвителни 

Со проектот се предвидува да се организира и 
оддржи конференција – Европска унија, 
очекувања и заедничка иднина,   со учесници од 
Охрид и Чепин , за размена на искуства помеѓу 
општините во процесот на   претпристапни 
преговори и членство во ЕУ. 

Но поради  ситуацијат со вирусот Ковид 19 
сеуште не се створени услови за реализирање на 

Не се потрошени 
финансиски 
средства од буџетот 
на општина Охрид 
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активности, по што ќе се знае 
колкав дел од буџетот ќе биде за 
општина Охрид. Имплементација 
проектните активности ќе биде кон 
крајот на 2020 год., согласно 
условите за време на пандемијата 

проектот 

5. 
Јули- 

Септември 
2020 

LRCP – управување со 
туристички дестинации 
во рамките на проектот 
за локална и 
регионална 
конкурентност (ПЛРК) 

Согласно досегашните активности 
кои се реализираа во изминатиоит 
период, спроведените истражувања, 
индивидуалните  состаноци со 
релевантните чинители за 
туризмот, како и одржаните 
работилници,во дестинациите на 
кои учствуваа и претставници од 
ТЛЕР-ОХРИД,  дестинацијата бр. 1. 
Охрид-Струга-Преспа (која е  
дефинирана од ПЛРК) е избрана во 
првите три пилот дестинации во 
кои ќе се продолжи со 
активностите согласно фазите на 
проектот: 
Фаза 2: Идентификување кои 
дестинации ќе се поддржат, и кои 
заинтересирани страни ќе ја 
претставуваат дестинацијата 
Фаза 3: Поддршка на континуирано 
спроведување на развојните 
планови преку процесот на  
менаџмент со дестинацијата  

 
 
 
 
 
 
Со оглед на улогата на организацијата за 
дестинациски менаџмент (ДМО) на координатор 
во синхронизација на различните потреби и 
интереси на чинителите на туризмот во процесот 
на формирање на оваа организација од посебно 
значење е вклученоста на ТЛЕР-Охрид. 
На барање на донаторот беше одржан состанок 
во Скопје со претставници на Светска банка по 
што очеуваме финален одговор за евентуално 
финансирањње на поднесеното барање. 
 
Добиен е одговор дека проектот е на резервна 
листа и дека се уште се чека мислење од 
УНЕСКО за истиот. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Не се потрошени 
финансиски 
средства од буџетот 
на општина Охрид 

6. 
Јули- 

Септември 
2020 

Реконструкција на 
основнот училиште Св. 
Климент Охридски 
преку комплетна 
промена на дограмата- 
прозори и врати во 
училиштето 

Центарот за развој на југозападен 
плански регион во партнерство со 
општина Охрид поднесе проектна 
апликација до Бирото за регионален 
развој за промена на дограмата во 
основното училиште Св. Климент 
Охридски.  

 
Во овој период беше реализирана активноста. 
Во ОУ.Св.Климент Охридски се замена старата 
дограма со нова.  

Не се потрошени 
финансиски 
средства од буџетот 
на општина Охрид 
туку средствата се 
обезбедени од 
ЦРЈЗПР 
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Број 08-10720/10                                                                                                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                                                                                                               Претседател 
О х р и д                                                                                                                                                                                   Живка Ангелоска,с.р.

7. 
Јули- 

Септември 
2020 

Реконструкција на 
основното училиште 
Христо Узунов, преку 
комплетна промена на 
дограмата- прозори и 
врати во училиштето 

Центарот за развој на југозападен 
плански регион во партнерство со 
општина Охрид поднесе проектна 
апликација до Бирото за регионален 
развој за промена на дограмата во 
ова основно училиште. 

Проектот е одобрен, се спроведе постапка за 
избор и се избор  на економски оператор кој што 
за брзо започна  со спроведување на 
активностите на терен.  
 
Економски оператор беше избран и активностите 
за промена на дограмата се реализираа на терен. 

Не се потрошени 
финансиски 
средства од буџетот 
на општина Охрид 
туку средствата се  
очекува да се  
обезбедат од 
ЦРЈЗПР 

8. 
Јули- 

Септември 
2020 

Реконструкција и 
опремување на 
современ центар за 
физикална терапија во 
специјалната болница 
Св. Еразмо - Охрид 

Центар за развој на Југозападен 
плански регион во рамките на 
проектот "Одржлив и инклузивен 
рамномерен регионален развој“  кој 
го реализираат Министерството за 
локална самоуправа и 
Швајцарската агенција за развој и 
соработка –преку Регионални 
форумски сесии овој проект се 
рангира  како прв  најприоритетен 
од сите 5  предлози. 

Во првата половина на оваа година општина 
Охрид заедно со Центарот за развој на ЈЗПР 
поднесе апликација до SDC. 
Проектот е одбрен и е отпочната постапка за 
избор на економски оператор. 
 
 
Во овој период беа спроведени три тендерски 
објави за овој повик и се избра економски 
оператор кој што ќе ги спроведе активностите на 
терен 

Не се потрошени 
финансиски 
средства од буџетот 
на општина Охрид 
туку средствата се  
очекува да се  
обезбедат од   Мин 
за локална 
самоуправа и 
Швајцарската 
агенција за развој и 
соработка (SDC ) 
150.000 CHF 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ПОТРЕБИ НА 
ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА ОХРИД ЗА  ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО  

30.09.2020 ГОДИНА    

 
 

        СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за  
периодот од 01.07. до  30.09.2020 година ,  што ja донесе Советот на општина Охрид на 
седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 

 
 

 
Број 09-10270/102                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески, с.р. 
 
 

Врз основа нa член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден  04.12.2020  година, ја донесе следната: 
 

 
     О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА  
ФИНАНСИСКИТЕ ПОТРЕБИ НА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА - ОХРИД  

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 
   
    
 

Член 1 
СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на програмата за финансиските потреби 

на Територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2020 
година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
 
 
 
Број 08-10720/11                         СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                    Претседател 
О х р и д                                                                                        Живка Ангелоска, с.р. 
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И З В Е Ш Т А Ј 
 ЗА РАБОТАТА И РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ПОТРЕБИ 

НА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА - ОХРИД (ТППЕ) 
ВО ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ 2020 ГОДИНА, 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07.2020 ДО 30.09.2020 ГОДИНА 
 
 Заради гаснење на пожари, спасување на животот на граѓаните и имотот загрозени од 
пожари и експлозии, укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации, како и 
извршување  на други работи при несреќи и непогоди воедно и извршување на задолженија, 
наредби и услуги, ТППЕ Охрид во наведениот период изврши и превзеде за решавање 66 
интервенции – деветтомесечие 215 за гаснење пожар (325 во 2019) и тоа: 
 
 ТППЕ на подрачјето на Општина Охрид изврши вкупно 57 интервениции за гаснење 
на пожари – деветтомесечие 175 (260 во 2019) и тоа: 
 - пожари на објекти  - 15 интервенци – деветтомесечие 96 (106 во 2019); 
 - пожари на отворен простор- 34 интервенции – деветтомесечие 82 (138 во 2019)и 
 - пожари на сообраќајни средства - 8 интервенции – деветтомесечие 17 (16 во 2019). 
 
 ТППЕ на подрачјето на Општина Дебарца изврши вкупно 9 интервениции за гаснење 
на пожари – деветтомесечие 19 (65 во 2019) и тоа: 
 - пожари на објекти   - 0 интервенции – деветтомесечие 1 (5 во 2019); 
 - пожари на отворен простор - 9 интервенции – деветтомесечие 17 (57 во 2019)и 
 - пожари на сообраќајни средства - 0 интервенции – деветтомесечие 1 (3 во 2019). 

 
 Од ТППЕ Охрид во третото тромесечие 2020 година не беше побарана помош за 
асистенции при гаснење  пожар од соседните Општини со кои граничи. 

Општина Струга – пожари на објекти 0 интервенции – деветтомесечие 1(1 во 2019). 
 
Во пожарите во Општините Охрид и Дебарца, според интерна проценка, е причинета 

материјална штета само на два пожари на објекти во приватен сектор во вкупна вредност: 
 - пожари на објекти - 2 интервенции (200.000) – деветтомесечие 1.000.000 ; 
(2.600.000 во 2019). 
  

Од вкупниот број на пожари во Општините Охрид и Дебарца 39 интервенции се на 
објекти и простори во приватна сопственост – деветтомесечие 177 (221 во 2019), 27 
интервенции на објекти и простори во државна сопственост – деветтомесечие 63 (92 во 
2019), а 0 интервенции се на објекти и простори во мешовита државно-приватна 
сопственост – деветтомесечие 2 (12 во 2019). 
 Од доменот на своето работење, по потреба на граѓани при незгоди од невнимание 
Територијалната противпожарна единица – Охрид имаше вкупно 16 технички интервенции 
за спасување на лица и материјални вредности на граѓаните – деветтомесечие 48 (56 во 
2019) и 30 интервенции за вршење на услуги по барање на надлежни институции, граѓански 
и спортски здруженија или наредба од претпоставени лица – деветтомесечие 72 (54 во 
2019). 
 Своите активности Територијалната противпожарна единица – Охрид во слободното 
време ги спроведува согласно Правилник за стручно оспособување и усовршување на 
работниците во Територијалните противпожарни единици на РМ, со изведување на 
практично теоретска настава и анализи на карактеристично настанатите и поголеми пожари, 
прилагодувајќи се на просторните усливи што ги поседува единицата.  
 Како и секогаш напоменувам дека сите овие активности се спроведуваат во 
несоодветни внатрешни и надворешни просторни услови во објектот, поаѓајќи од 
канцелариски и магацински простор. 
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 Овој проблем и потреба од простор покрај сопственоста на објектот и просторот 
мора да се реши во најбрз временски периосд заради создавање на минимални соодветни 
услови за спроведување на активностите на единицата. 
 Сепак морам да напоменам дека сите овие активности се спроведуваат во 
несоодветни внатрешни и надворешни просторни услови во објектот на единицата и надвор 
околу него. 
 За спроведување на сите горенаведени планирани и непланирани активности, 
согласно финансиската програма за потребите на ТППЕ охрид за 2020 година 
потрошени се средства за гориво и масла и набавка на резервни делови за одржување 
на техничката опрема и средства за гаснење и нормално функционирање на единицата 
и тоа: 
1. гориво и масла – конто 421410                  8.951,оо денари 
2. поправки на други возила – конто 424190   27.730,оо денари 
3. капитални расходи – конто 480190    13.799,оо денари 
 Сите активности во наведениот период ТППЕ Охрид ги изведуваше со 39 
пожарникари. 
 
Број 08-10720/12                      СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                       Претседател 
О х р и д                                                                                        Живка Ангелоска,с.р. 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА    УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2020-2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 

30.09. 2020 ГОДИНА 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   усвојување на Извештајот за реализација на 

Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 
2020-2022 година за периодот од 01.07. до 30.09. 2020 година,  што ja донесе Советот на 
општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 

 
 
Број 09-10270/103                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 

 О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2020-2022 ГОДИНА 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 
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Член 1 
СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за изработка на 

урбанистички планови на територијата на општина Охрид за периодот од 01.07.до 
30.09.2020 година. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
Број 08-10720/13                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                           Претседател 
О х р и д                                                                                             Живка Ангелоска,с.р. 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД 

ЗА 2020-2022 ОД 01.07.2020 ДО 31.09.2020 година 
 

Во текот на третиот квартал од 2020 година се работеше на изработка на плановите 
предвидени со Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на  
општина Охрид за 2020-2022. Дел од нив се комплетираат за согласност во Министерството 
за транспот и врски,  дел се во фаза на изработка, а дел сè уште не се отпочнати со работа. 
 

I-1. ГЕНЕРАЛЕН  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ФИНАНСИРАН ОД ОПШТИНА 

1 Измена и дополна на ГУП на град Охрид,за УЗ 2- УБ 2.2,2.4;        
УЗ 5-УБ 5.2,5.4;   УЗ 9-УБ 9.1,9.3;  УЗ 12-УБ 12.2;  УЗ 13-УБ 
13.2;  УЗ 17-УБ17.1;                                

 

  Даден на постапување по забелешките од 
неиздавање на согласност од МТВ 

 

 

I-2. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ФИНАНСИРАНИ ОД ОПШТИНА 
1 Урбан блок 1.1  
1.1 ДУП за УЗ 1, УБ 1.1- опфат Табана  
  Изработка на нова aжурирана подлога 

бидејќи има проблем со катастарот 
 

2 Урбан блок 2.1   
2.1 ДУП УЗ 2, УБ 2.1-опфат Kеј (Ривиера)  
  Изработка на нова aжурирана подлога 

бидејќи има проблем со катастарот 
 Нов анекс на заштитно - конзерваторски 

основи 

 

3 Урбан Блок 4.3  
3.1 ДУП во УЗ 4 УБ 4.3  
 Потпишана Планска програма  
4 Урбан Блок 4.4  
4.1 ДУП во УЗ 4 УБ 4.4  
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  Добиено Мислење и забелешки од  
комисијата на УНЕСКО 

 Планерот постапува п Мислењето  
 Следи повторена јавна анкета 

 

5 Урбан Блок 5.2     
5.1 ДУП во УЗ 5 УБ 5.2  
  Нема одобрена планска  
6 Урбан Блок 5.3     
6.1  ДУП во УЗ 5 УБ 5.3  
  Планот се преработува соглансо Планот за 

управување за да се достави до Комисија за 
управување со светско природно и културно 
наследство во Охридскиот регион  

 

7   Урбан Блок 5.4     
7.1  ДУП во УЗ 5 УБ 5.4  
  Планот  нема активности поради измената 

на ГУП 
 

8  Урбан Блок 6.1   
8.1 ДУП за УЗ 6 дел од УБ 6.1 - Опфат 2  
  Одобрена планска програма  

 Планерот изработува Предлог план  
 

9 Урбан Блок 8.3  
9.1 ДУП за УЗ 8  УБ 8.3   
   Планот доби Мислење до Комисијата за 

управување на светско културно и 
историско наследство за Охридскиот регион 

 Подготвен за согласнот во МТВ 

 

10  Урбан блок 10.1  
10.1 ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.1 опфат 2     
  Планот  нема активности поради измената 

на ГУП 
 

11  Урбан блок 12.4  
11.1 ДУП за УЗ 12  дел од  УБ 12.4 - опфат 3   
  Чека мислењеод ЕВН  
12   Урбан блок 14.2   
12.1  ДУП за УЗ 14,  дел од УБ 14.2 – опфат 1   
  Фаза изработка на нацрт - план  
13   Урбан блок 15.1     
13.1 Измени и дополнувања на ДУП за УЗ 15 (15-ти Корпус) 

дел од УБ 15.1 плански опфат 1 
 

  Негативно мислење од Министерството за 
образование, пораи кое неможе да се испрати 
на согласност во МТВ 

 

14  Урбан блок 15.4  
14.1  ДУП за УЗ 15, дел од УБ 15.4 – опфат 1    
  Се постапува по негативен допис добиен од 

Агенцијата за катастар 
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15  Урбан блок 16.3  
15.1  ДУП за УЗ 16   дел од УБ 16.3 – опфат 4  
  Се постапува по негативен допис добиен од 

Агенцијата за катастар 
 

 

I-3. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ФИНАНСИРАНИ ОД ОПШТИНА 
1 УП за село Велестово  

  Изработени ажурирании подлоги  

2 УП  за село Пештани    
  Планот  се преработува согласно Планот за 

управување со     светското природно и културно 
наследство  на Охридскиот регион 

 

 

I-4. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФИНАНСИРАНИ 
ОД ОПШТИНА 
1 ЛУПД за откупно дистрибутивен центар на кп 746 и кп 745 

КО Охрид 4, општина Охрид 
 

2 ЛУПД градежна парцела на кп 2002 КО Лескоец  - ОУ Ванчо 
Николески село Лескоец 

 

  Се расчистуваат имотно - правните односи на 
земјиштето 

 

3 ЛУПД за плажи на Охридско езеро 
 Се прекинува и преименува согласно измена на 

законската регулатива  

 

4 ЛУПД за градби за потреби на општината 
 Се прекинува и преименува согласно измена на 

законската регулатива 

 

5 ЛУПД  за намена Е2 – комунална супра структура за 
изградба на претоварна станица за комунален отпад  на дел 
од  КП 1219/1 КО Д.Лакочереј- вон град 

 

  ЛУПД е доставено кај планерот да изврши 
корекции на истото и истовремено да постапи 
согласно Планот за управување со  светското 
природно и културно наследство  на Охридскиот 
регион 

 Донесена одлука за спроведување на стратегиска 
отцена, треба да се изработи  стратегиска отцена 
за влијание на животната средина 

 

 
 

II-1. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ФИНАНСИРАНИ ОД ВЛАДА 
1 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 – Урбан комплекс 1  -   

"Табана" 
 

2 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 – Урбан комплекс 2  -   
"Болнички" 

 

3 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 – Урбан комплекс 3  -    
"Мал Свети Климент" 
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4 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 – Урбан комплекс 4  -   
"Робевци" 

 

5 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 – Урбан комплекс 5  -   
"Радничка" 

 

6 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 и дел одУБ 1.2 – Урбан 
комплекс 6  -  "Св.Софија" 

 

7 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.2 – Урбан комплекс 7  -   
"Долни Сарај" 

 

8 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.2 – Урбан комплекс 8  -    
"Канео" 

 

9 ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.2 –Урбан комплекс 9-    
"Плаошник" 

 

10 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.2 – Урбан комплек 10 –  
"Св.Врачи" 

 

11 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.2 – Урбан комплек 11 – 
"Самоилова тврдина" 

 

12 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 и дел од УБ 1.2 – Урбан 
комплекс 12  -  "Горна Порта -Театар" 

 

13 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 – Урбан комплекс 14  -   
"Чаршија" 

 

14 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 – Урбан комплекс 15  -   
"Месокастро" 

 

15 ДУП во УЗ 1 УБ 1.3 и дел  од УБ 1.1– Урбан  комплекс 
16   
-  "Чинар" 

 

16 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1, дел од УБ 1.4  и    дел од               
УБ 3.4 – Урбан комплекс 17  -  "Кошишта" 

 

17 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.2, дел од УБ 3.2  и  дел од               
УБ 3.4 – Урбан комплекс 18  -  "Воска" 

 

18 ДУП во УЗ 2 дел од УБ 2.1 Урбан комплекс 19 -  "КЕЈ"  
   
II-2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО  ФИНАНСИРАНИ ОД     
          ВЛАДА 

 1    УПВНМ за Св. Наум  

   2      УПВНМ за изградба на туристички локалитет Горица- 
 Св.Стефан-  Метропол со пристаниште КО Коњско Општина  

 

3   УПВНМ за индустриска зона "Охрид" КО Охрид 4  

 

II-3. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФИНАНСИРАНИ  
         ОД ВЛАДА 
1 ЛУПД ,,Купи куќа за млади,,  

  Изработена корегирана ЛУПД  
 Вратена стручна ревизија 

 

 

III-1. ГЕНЕРАЛЕН  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ФИНАНСИРАНИ СО ПРИВАТНИ  
         ИНИЦИЈАТИВИ  
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1 Измена и дополна на ГУП на Охрид за    
УЗ 8 УБ 8.3      УЗ 17 УБ 17.4;   

 

  одобрена планска програма 
 Донесена одлука за спроведување на стратегиска 

отцена 
 

 

III-2. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ФИНАНСИРАНИ СО ПРИВАТНИ  
          ИНИЦИЈАТИВИ 
1 Урбан блок 1.1  
1.1 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 – Урбан комплекс 13  -    

  "Св.Богородица Перивлепта" 
 

  аплицирана планска програма на е-урбанизам  
2 Урбан блок 2.2   
2.1 ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.2 - опфат 2  
  Вратен до изработувач за постапување по 

забелешки, согласно Планот за управување со 
светското природно и културно наследство  на 
Охридскиот регион 

 

2.2 ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.2 - опфат 3  
  Планот Предлог планот преработен согласно  

Планот за управување со светското природно 
и културно наследство  на Охридскиот регион 

 Доби  мислење од Комисија за управување со 
светското природно и културно наследство во 
Охридскиот регион  

 

3 Урбан блок 2.3    
3.1 ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.3 - опфат 5  
  Доби  мислење од Комисија за управување со 

светското природно и културно наследство во 
Охридскиот регион 

 

3.2 ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.3 - опфат 6  
  Завод и музеј на Охрид – издаботува нови 

заштитно конзерваторски основи 
 Планот треба да се преработи согласно 

Планот за управување со светското природно 
и културно наследство  на Охридскиот регион 

 

4 Урбан блок 2.4    
4.1 ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.4 - опфат 1   
  Планот треба да се преработи согласно  

Планот за управување со светското  
природно и културно наследство  на         Охридс  
регион 

 

4.2 ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.4 - опфат 3  
  Планот е вратен кај изработувачот за да се 

постапи и усогласи согласно Планот за 
управување со светското природно и културно 
наследство  на Охридскиот регион 

 

5 Урбан блок 2.5    
5.1 ДУП за УЗ 2 УБ 2.5 опфат 2  
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  Одобрена иницијатива  
6 Урбан Блок 3.2  
6.1 ДУП во УЗ 3 дел од УБ 3.2 – опфат 2  
  Планот треба да се преработи согласно Планот за 

управување со светското природно и културно насл   
на Охридскиот регион 

 

6.2 ДУП за изменување и дополнување на ДУП за УЗ 3 –  
Кошишта, дел од УБ 3.2,за плански опфат помеѓу улиците: 
 Васил Стефоски, Махмуд Рифат и новопроектирани ул. 

 

  одобрена иницијатива  
7 Урбан Блок 4.5  
7.1 ДУП во УЗ 4 дел од УБ 4.5  опфат 2  
  Се постапува по забелешки од неиздавање на 

согласност од МТВ 
 Планот се преработува согласно Планот за 

управување со светското природно и културно 
наследство  на Охридскиот регион 

 

8 Урбан Блок 6.2   
8.1 ДУП за измени и дополнувања на ДЕЛ 2  од ДУП за  

6-та УЗ  УБ 6.2 
 

  Планот  се преработува согласно Планот за управув   
светското природно и културно наследство  на 
Охридскиот регион 

 

10 Урбан Блок 7.2  
10.1 ДУП за УЗ 7 дел од Б 7.2 опфат 1  
  Планор е кај планер за постапување по 

 забелешките од Комисијата за урбанизам и 
 Комисија за управување со светското  
природно и културно наследство во Охридскиот  
регион  

 

11 Урбан Блок 8.1   
11.1 ДУП за измени и дополнувања на ДУП за УЗ 8дел од УБ 

8.1 - Опфат 1 
 

  Планор е кај планер за постапување по 
 забелешките од Комисијата за урбанизам и 
 Комисија за управување со светското  
природно и културно наследство во Охридскиот  
регион 

 

11.2 ДУПза УЗ 8 УБ 8.1 опфат 3  
 • Одобрена иницијатива , кај планер за 

изработка на планска програма 
 

12 Урбан блок 8.2  
12.1 ДУП за УЗ 8 дел од УБ 8.2 - опфат 1 

(измена и дополнување) 
 

  Доставен нацрт план   
13 Урбан блок 9.1   
13.1 ДУП за УЗ 9 дел од УБ 9.1 - Опфат 2 ДЕЛ 1  
 Планот е подготвен за повторена јавна анкета  

добиено позитивно мислење од  Комисија за  
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управување со светското природно и културно 
 наследство во Охридскиот регион 

14 Урбан блок 10.1  
14.1 ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.1 опфат 1  
  планот ќе биде продожен по измената на ГУП  
15 Урбан блок 10.2  
15.1 ДУП воУЗ 10 дел од УБ 10.2 опфат 1  
  Планерот постапува по забелешки од Комисија за 

урбанизам  
 

16 Урбан блок 10.4  
16.1 ДУП за измена и дополнување на  ДУП за УЗ 10 и 11 

УБ 10.4 и 11.1, Влашка Маала и Градинар 
 

  Планот треба да се преработи согласно Планот за 
управување со светското природно и културно 
наследство  на Охридскиот регион 

 

16.2 ДУП за УЗ 10 и 11, дел од УБ 10.4 и 11.1 – опфат 2  
(измена и дополнување)  

 

  Одобрена планска програма планерот треба да 
достави План на системот е-урбанизам 

 

17 Урбан Блок 11.2  
17.1 ДУП за УЗ 11   дел од УБ 11.2 – опфат 1  
  Вратен кај  планер на корекции  
18 Урбан Блок 11.5  
18.1 ДУП за УЗ 11   УБ 11.5   
  планерот го нема  доставено План на системот      е-

урбанизам 
 

19 Урбан Блок 12.1  
19.1 ДУП за измени и дополнувања на ДУП УЗ 12 дел од   УБ 

12.1 – опфат1 
 

  Планот  се преработува согласно Планот за 
управување со светското природно и културно 
наследство  на Охридскиот регион 

 

19.2 ДУП за УЗ 12, УБ 12.1 – опфат2  
 • Одобрена иницијатива  
20 Урбан Блок 12.4    
20.1 ДУП за УЗ 12 дел од  УБ 12.4 – опфат2  
  По препорака на МТВ  се изработи  нова 

ажурурирана подлога и се вршат корекции по 
истата 

 Планот се преработува согласно Планот за 
управување со светското природно и културно 
наследство  на Охридскиот регион 

 

21 Урбан Блок 13.3  
21.1 ДУП за УЗ 13 дел од  УБ 13.3 - опфат 1  
  Планерот нема доставено корегирана планска 

програма 
 

22 Урбан блок 15.5  
22.1 ДУП за УЗ 15 дел од  УБ 15.5 - опфат 1  
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  Планерот нема доставено корегиран нацрт план за 
повторена јавна анкета и презентација 

 Планот  се преработува согласно Планот за 
управување со светското природно и културно 
наследство  на Охридскиот регион 

 

23 Урбан блок 15.7  
23.1 ДУП во УЗ 15  УБ 15.7  
  планерот постапува по забелешки од Комисија за 

урбанизам 
 

24 Урбан блок 16.1  
24.1 ДУП за УЗ 16 дел од УБ 16.1-опфат 3  
  Планот  се преработува согласно Мислењето на 

Комисијата за Комисија за управување со светското 
природно и културно наследство во охридскиот 
регион 

 

25 Урбан блок 16.3  
25.1 ДУП за УЗ 16   дел од УБ 16.3 – опфат 2 

 Планот треба да се преработи согласно Планот за 
управување со светското природно и културно 
наследство  на Охридскиот регион 

 

26 Урбан блок 18  
26.1 ДУП з аУЗ 18 дел од УБ 18.1 опфат 1  

 • Одобрена иницијатива  

 
   III-3. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ФИНАНСИРАНИ СО  
             ПРИВАТНИ ИНИЦИЈАТИВИ 

1  УПВНМ за комплекс Андон Дуков, КО Охрид 4  
  Кај изработувач за постапување по мислење од  

             комисија 
 

2  УПВНМ за дел од комплекс Горица – опфат 1  
  Одобрена иницијатива  
3  УПВНМ за дел од комплекс Горица – опфат 2  
  Кај планер во изработка  
4 УПВНМ Горица Север  
  Кај планер за постапување по забелешки  

од комисија 
Планот треба да се преработи согласно Планот за 
управување со светското природно и културно насл   
на Охридскиот регион 

 

5 УПВНМ за плански опфат за локалитет Св.Стефан опфат 1  
6 УПВНМ Долно Лакочереј за викенд населба на место 

викано Вишо 
 

  Се чека пренамена од земјоделско во градежно  
             земјиште 

 

7 УПВНМ за потег Лагадин – Пештани, плански опфат 1 ,  
на дел од КО Пештани и дел од КО Елшани, општина Охрид 

 

  одобрена иницијатива  
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8 УПВНМ Грица Исток опфат 1   
  одобрена иницијатива  

 

III-4. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
          ФИНАНСИРАНИ СО ПРИВАТНИ ИНИЦИЈАТИВИ 
1 ЛУПД со намена Г3 – сервиси на кп бр. 1141/5 КО Лескоец  
  Планот е испратн на Мислење до Комисијата за 

Комисија за управување со светското природно и 
културно наследство во охридскиот регион 

 

2 ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна телефонија 
ОХР 3108   КО Долно Лакочереј-вон град 

 

  Се чеда достава на документација за влијанието 
на мобилната станица  

 

3 ЛУПД за ГП со намена Б4 деловни простори на дел од         
кп 821 КО Косел 

 

  Урбанистичката документација се усогласува со 
Мислењето од Комисијата за аурбанизам 

 

4 ЛУПД за градежна парцела бр.1 на кп 2440/3 КО Коњско 
(изградба на објекти со намена А4 – времено сместување) 

 

  Испратен на Мслење до Комисијата за Комисија 
за управување со светското природно и културно 
наследство во охридскиот регион 

 

5 ЛУПД за изградба на хотел намена Б 5 на КП 6276/1 и        
КП 6274/3 КО Охрид 4 

 

  планска програма на одобрување кај 
градоначалник 

 

6 ЛУПД за ГП 1.1 на кп бр. 1445/1 КО Трпејца, општина 
Охрид 

 

  Доби позитивно Мислење до Комисија за 
управување со светското природно и културно 
наследство во охридскиот регион   

 

7 ЛУПД за изградба на објекти со намена А4 времено 
сместување на кп бр 3134, кп бр 3135  кп бр 3136 КО 
Елшани, општина Охрид 

 

 • Известување до плнер Урбанистичката 
документација да се корегира и усогласи  
согласно со Планот за управување со светското 
природно и културно наследство  на Охридскиот 
регион 

 

8 ЛУПД за ГП 1(А4-времено сместување) на кп бр. 2751/4 и др. 
КО Конско, општина Охрид 

 

  Одобрена планска програма  

 

 
III-5. ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО ФИНАНСИРАНИ СО ПРИВАТНИ ИНИЦИЈАТИВИ 
1 Општ акт за село Елшани   
  Вратен од  МТВ со неиздавање на согласност  

2 Општ акт за село Долно Коњско  
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  Планерот нема доставен општ акт за 
разгледување 

 

3 Општ акт за село Подмоље   
  Планерот нема доставен општ акт за 

разгледување 
 

4 Општ акт за село Куратица  
  Планерот нема доставен општ акт за 

разгледување 
 

 
 
Број 08-10720/14                         СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                    Претседател 
О х р и д                                                                                        Живка Ангелоска, с.р. 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА   УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И 
ПРИРОДАТА ЗА 2020 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА  

 
         

СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за заштита на животната средина и природата за 2020 година за периодот од 
01.01. до 30.09.2020 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден 04.12.2020 година. 

 
 
Број 09-10270/104                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески, с.р. 
 
  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 

  
 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  

ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА  
ЗА 2020 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО  30.09.2020 ГОДИНА 

 
  Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната 
средина и природата за 2020 година за периодот од 01.01.до 30.09.2020 година. 
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Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
Број 08-10720/15                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                         Претседател 
О х р и д                                                                                           Живка Ангелоска,с.р. 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА ЗА 2020ГОД Р1 

 од 01.01.2020год.  до  30.09.2020год. 
 

Во актуелниот развоен момент на глобално ниво, постојат сериозни проблеми во 
управувањето со состојбите и можните ризици во животната средина. Повеќе медиуми и 
области на животната средина, како и комплементарните процеси, имаат нарушен квалитет, 
како во развиените, така и во земјите во развој, сè поголемите ефекти од климатските 
промени ја комплетираат сликата за исклучително сериозната закана за можноста за 
загрозување на сите медиуми на животната средина, а со тоа и неопходноста од тесна 
соработка на локално ниво и стратегиска, интерсекторска интервенција на сите нивоа во 
државата.  Кон наведеното, несомнена е и потребата за унапредување на животните стилови 
и навики на населението во испреплетените сегменти на оваа област што бара системски и 
силни едукативни и промотивни активности и размена на информации, но и неизбежно 
вклучување на граѓанското општество во процесот за подобро здравје и почиста животна 
средина.   
  Со програмата за заштита на животната средина и природата за општина Охрид за 
2019 година, планирани се активности врз основа на законските прописи и обврски, врз 
основа на анализите направени за можна реализација на плански документи/проекти од 
областа на комуналните дејности : сообраќај,улици и урбанизам  во наредниот период, 
подигање на јавната свест.  

Aнализирани се  проблемите од аспект на заштита на животната средина  и 
природата во општина Охрид, а кои се однесуваат на   истите во сите медиуми: вода, воздух, 
почва и природата.Еден од посериозните проблеми во Охрид во летниот период претставува 
бучавата . Проблемот околу отстранувањето и пречистувањето на цврстиот и течниот отпад 
директно влијае врз квалитетот на животната средина, а индиректно и на здравјето на 
населението. Овие состојби и неизбежната експанзија на консумирачкото општество можат 
да ги  доведат во опасност не само безбедноста и квалитетот на водата за пиење, туку и 
безбедноста на храната.   

Главна цел на програмата во која се предвидени  активности од областа на заштитата 
на животната средина и природата на подрачјето на општина Охрид  е преку систем на 
мерки и активности за долгорочно планирање, заокружени со временска и финансиска 
рамка, постигнување на повисок степен на разрешување на состојбите во сферата на 
животната средина и заштита и зачувување на квалитетот на сите медиуми на животната 
средина, во рамките на законските надлежности, а со тоа и заштита на здравјето и 
подобрување на квалитетот на животот на граѓаните.    
 
СОДРЖИНА НА ПРОГРАМАТА  
 
Со оваа програма опфатени се следните сегменти и тоа : 

- Проценка на состојбите со животната средина на локално ниво; 
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- Дефинирање, проценка и поставување на проблемите од областа на животната 
средина , базирани на ризикот за човечкото здравје , еко - системите и квалитетот на 
животот ;  

- Развивање стратегии и активности за намалување на ризиците по животната средина 
во општината  и 

- Зголемување на јавната свест и одговорност за заштита на животната средина и 
зголемување на поддршката од јавноста за инвестициите од областа на животната 
средина во општината. 

 Изготвената  предлог - програма за заштита на животната средина и природата за 2020 
год. содржи мерки и активности за заштита на животната средина  и здравјето на луѓето , 
од интерес и во надлежност на општината , а особено за : 
- Заштита на водите од загадување, пречистување на отпадните води, прогресивно 

намалување на штетните испуштања и постепено елиминирање на емисиите на 
опасни  супстанци во водите и за ублажување на последиците од штетното дејство на 
водите и од недостигот на вода ; 

- Управување со отпад; 
- Заштита на биодиверзитетот;  
- Управување и користење на природните ресурси и 
- Подигање на јавната свест и развој на образованието за заштита и унапредување на 

животната средина и намалување на последиците од економскиот развој .  
 
ИЗВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  
 
Програмата за заштита на животната средина и природата за општина Охрид за 2020 

година се финансира од извори на средства утврдени со закон, преку планирање во буџетот 
за 2020 година . Исто така се финансира и преку средства од разни домашни и меѓународни 
институции –донации . 
 
Предлог - проекти: 

Оваа програма се однесува на проекти кои директно ќе бидат реализирани преку 
Секторот за заштита на животната средина и управување со отпад ,  а се дел од поголем 
корпус на активности од делот на заштитата на животната средина  и природата кои заради 
специфичноста и начинот на реализирање се имплементирани во програмите  на други 
сектори и одделенија во рамки на локалната самоуправа на Општина Охрид. Дел од тие 
проекти  се: Изградба на системи за водоснабдување, изградба на системи за  одведување и 
прочистување на отпадни води, чистење на речни корита и диви депонии, јавна чистота, 
изработка и одржување на парковско и јавно зеленило и др. 
 

I. Табела на активности предвидени  за реализација за заштита на животната 
средина и природата за 2020год.  

Ред.бр. Назив на проектот Реализација Забелешки 
1. Услуги за изработка на 

стратегиска оцена на влијанието 
врз животната средина на 
плански документи  

За реализација на 
проектот беа 
предвидени  
средства во висина  
од 910.000, 00ден 

Завршен проект 

2. Услуга за изработка на студија за 
валоризација на просторот на 
Студенчишко блато заради 
негово прогласување за 
заштитено подрачје  

За реализација на 
проектот беа 
предвидени  
средства во висина  
од 750.000, 00ден 

Завршен проект 
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3. Услуги за изработка на 
стратегиска оцена на влијанието 
врз животната средина на 
плански документи ( Локален 
еколошки акционен план за 
општина Охрид од  2019 – 
2025година  

За реализација на 
проектот беа 
предвидени  
средства во висина  
од 90.000, 00ден 

Завршен проект 
 

4. Подобрување на квалитетот на 
амбиентниот воздух во општина 
Охрид – субвенционирање на 
граѓаните при купување на 
модерен систем за затоплување  
инвертер клими за 2020година  

За реализација на 
проектот 
предвидени беа 
средства во висина  
од 1.200.000, 00ден 

Завршен проект  

5. Интегрирана имплементација на 
предлог мерките предвидени со 
техничката документација за 
санација и ревитализација на 
чинарот на плоштадот ЧИНАР 

За реализација на 
проектот 
предвидени беа 
средства во висина  
од 700.000, 00ден 

Избран е најповолен 
понудувач , заради 
вегетациониот 
период санацијата 
ќе отпочне во 
втората половина на 
ноември месец 

6. Доделување на пластични канти 
од 120л за селекција на отпад на 
домаќинства во општина Охрид  

За реализација на 
проектот 
предвидени беа  
средства во висина  
од 500.000, 00ден 

 Тендерската 
постапка е завршена 
и избран е 
најповолен 
понудувач 

7. Цветни балкони- цветен Охрид За реализација на 
проектот  беа  
предвидени 
средства во висина 
од 100.000,00ден. 

Завршен проект 

8. Одбележување на „Светскиот ден 
на животната средина“ - 5 
јуни(акција за собирање на стара 
хартија во соработка со 
охридските училишта) 

За реализација на 
проектот не се 
предвидени 
финансиски 
средства 

Проектот не се 
реализираше поради 
состојбата со Ковид 
19 

9. Есенска рамноденица - почеток 
на есента 23 септември(ликовен и 
литературен конкурс во 
соработка со охридските 
училишта)      

 За реализација на 
проектот беа    
предвидени 
средства во висина  
од 30.000, 00ден 

Завршен проект 

10. Избор на најубаво украсен 
новогодишен двор или балкон во 
Општина Охрид за 2021 година 

За реализација на 
проектот беа 
предвидени  
средства во висина  
од 20.000, 00ден 

Проектот ќе се 
реализира во месец 
декември 
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 II – Финансиски дел за  активности за период 01.01.до 30.09.2020 година. 
Согласно финансиската евиденција во опфатениот период од оваа програма се реализирани вкупно  
932.754,00  денари.Наведените средства се потрошени  за плаќање на  обврски за изработка на 
документација од областа на заштита на животната средина . 
 
Број 08-10720/16           СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                              Претседател 
О х р и д                                                                            Живка Ангелоска,с.р. 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА ЗА 
ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА   

         
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   усвојување на извештајот за реализација на 

програмата за енергетска ефикасност за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 
година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 
година. 
 
Број 09-10270/105                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 
 

    О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 
 

Член 1 
СЕ УСВОЈУВА  Извештајот за реализација на Програма за енергетска  ефикасност 

за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
Број 08-10720/17                        СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                         Претседател 
О х р и д                                                                                     Живка Ангелоска,с.р.  
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ИЗВЕШТАЈ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА  
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020 - 30.09.2020 

 
Програмата за енергетска ефикасност на општина Охрид е направена од аспект на 

имплементација и продолжување на проектите за ублажување на климатските промени 
преку подобрување на енергетска ефикасност во градежниот сектор, пред се кај објектите 
под надлежност на Општината. 

Потребата од креирање и градење на центри во општините со стручни луѓе кои ја 
следат и промовираат енергетската ефикасност преку употреба на користење на мерки и 
технологии за енергетска ефикасност придонесува за заштеда на скапоцената енергија од 
секаков облик, подобрување на економијата на општината и што е најважно, ќе даде свој 
придонес кон глобалната стратегија за зачувување на Планетата. 

Целта на изготвување на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Охрид е:  
- да се соберат информации за потрошувачката на енергија и податоци за состојбата 

на објектите кои ги управува 
- да даде препораки за спроведување на проекти за енергетска ефикасност врз база на 

идентификувани можности за конзервација / заштеда на енергија и зголемување на 
енергетската ефикасност во општината. 

 За реализиција на енергетската ефикасност во општината, потребно е да има стручен 
тим кој ќе е задолжен да следи, развива и да се грижи за енергетската ефикасност во 
општината, како и развој на софтверската алатка за мониторинг на потрошувачката на 
енергија, која што претставува прв извор на информации за состојбата на објектите под 
раководство на општината и можностите за подобрување на енергетските системи во 
истите.  

Изготвување на Програма за енергетска ефикасност е законска обврска на секоја 
општина во Република Македонија дефинирана во Законот за Енергетика. Имено, според 
овој закон, политиката на општината за енергетска ефикасност се утврдува со Програма за 
унапредување на енергетска ефикасност кој треба да биде во согласност со државната 
Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност. 

 
1. Општина Охрид 

Стратешките цели на Општината се фокусирани на подобрување на 
инфраструктурата и условите во образованието и јавните услуги  во надлежност на  
Општината. Притоа, Општината се грижи за подобрување и унапредување на животната 
средина и условите на живот на нејзините граѓани, намалување на невработеноста и развој 
на локалната економија.  
 Главна цел на Програмата е да ги намали трошоците за енергија во Општината, преку 
спроведување на проекти за енергетска ефикасност, како и  зголемување на свеста кај 
граѓаните од придобивките на креирањето на локална енергетска политика (веќе е 
реализиран договорот за јавно приватно партнерство за реконструкција, модернизација и 
одржување на јавното и улично осветлување во Општина Охрид). 
 

2. Постапки за изработка на Програмата за енергетска ефикасност 
Во тек на изработка на Програмата, извршено е собирање на податоци, нивна 

обработка, согледување на сите резултати од пресметките и дефинирање на предлози за 
модернизација на енергетските системи врз основа на анализираните податоци. 

Целокупната изработка на Програмата има неколку основни целини: 
 собирање податоци за состојбата на системите и енергетската  потрошувачка 
 изработка на листа на предлог мерки за енергетска ефикасност 
 динамички план за остварување на целите по усвоена методологија 
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 финансиски план за спроведување на предвидените мерки 
 

Со ова покрај констатирањето на состојбата, согледани се сите можни потенцијали за 
заштеда.  

Приоритетите се рангираат според следните критериуми: 
 Висината на специфична потрошувачка на енергија: 60% 
 Број на опслужени луѓе во објектот: 20% 
 Големина на објектот: 10% 
 Степен на дотраеност на објектот: 10% 

Врз основа на горните критериуми и приоритети ќе се врши следење на евентуалните 
промени на податоците од базата на податоци како и нејзино редовно ажурирање, со цел 
доколку се интервенира во одреден објект да се види ефектот од интервенцијата преку 
следење и анализирање на мерењата на потрошувачката на енергија и добиените резултати.  

 

3.  Сегашна енергетска состојба  
 Како и повеќето општини во Република Македонија така и Општина Охрид не 
располага со енергетски извори. Снабдувањето со електрична енергија во Општина Охрид 
се врши од електроенергетскиот систем на Република Македонија и воглавно целата 
општина е снабдена со стабилен напон од електроенергетската мрежа.  
Напојувањето со електрична енергија на Општината се врши преку неколку напојни 
постројки, а најголеми се:  
* Трафостаница 110/10 kV “Охрид 1“  
* Трафостаница 110/10 kV “Охрид 2“  
* Три електрични мали хидроцентрали  со вкупна снага од 2 MVA 

Во рамките на Општината не постои поголем извор за производство на електрична 
енергија, односно постојат две поголеми трафостаници 110/10 kV , како и три мали 
хидроцентрали изградени во месноста Рамне. 

Општината Охрид, како правен субјект, не е производител на енергија. За 
снабдување со топлинска енергија за општинските објекти воглобала се  користи нафта за 
греење и огревно дрво, како и во одредени случаи и електрична енергија.  

 
4.  База на податоци и извор на информации  

 Спроведување на политиката за енергетска ефикасност не е возможна без вистински 
податоци за правење на процени и анализи врз основа на кои може да се донесуваат одлуки. 
Значајните трошоци за енергија кои се покриваат од општинскиот буџет предизвикаа голем 
интерес за добивање и градење на информативна база на податоци за средните и основните 
училишта, детските градинки, административните, услужни и културни објекти и уличното 
осветление кое е во надлежност на Општината.  

Базата на податоци се користи за да се даде приоритет за спроведување активности 
на зградите со голема потрошувачка на електрична енергија за нивен преглед и развој во 
проекти за енергетска ефикасност. 

5. Инвестиции 
Општина Охрид има потенцијал за енергетска ефикасност. Воедно, со зголемување 

на цените на енергенсите на локалниот и регионален пазар како и очекуваниот пораст на 
населението, потрошувачката на енергија во наредниот период во финансиски средства во 
споредба со сегашното ниво се очекува да расте со стапка од 5%-15% на годишно ниво. 
Овој раст на потрошувачка може да се намали со воведување на мерки за енергетска 
ефикасност. 

Општина Охрид во реализација на оваа програма учествува во процесот на 
изготвување на проектна документација (елаборат за нумерички податоци, основен 
проект, стручна ревизија, елаборат за заштита на животна средина) во вкупен износ на 
средства од Буџет на Општина Охрид за 2020 година во износ од 800.000,оо денари. 
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Останатите средства ќе се обезбедат од други институции а согласно Законските 
прописи надлежноста во изградбата и реконструкцијата на објектите за вршење на 
Образовниот систем се во надлежност на Министерството за образование и науки.   

Планираните средства ќе бидат искористени за изготвување на проектно техничка 
документација преку која во голема мера ќе се подобри енергетската ефикасност на 
објектите под надлежност на Општина Охрид.  

Вкупните потреби за спроведување на програмата за енергетска ефикасност во 
Општина Охрид во периодот до крајот на 2020 година е 800.000,00 денари и тоа како вкупна 
инвестиција за реализација на горенаведените Проекти (каде што учеството на Општината 
се сведува во инвестирање во изработка на проектна документација, како и за санација на 
мали и ургентни потреби). 

Освен Општината која реализира со сопствени средства, како донатори за помош и 
реализација на инфраструктурните проекти во Општина од аспект на енергетска 
ефикансост, се вбројуваат: UNDP, USAID, EU IPA фондовите, GEF, EBRD, CARDS 
програмата, странски амбасади и меѓународни претставништва во Република Македонија. 
6. Критериуми за прифатливост на проекти  
Во основа, финансиски извори ќе се обезбедуваат за проекти кои:  
• Покажуваат економска корисност за инвестиции во енергетска   
            ефикасност  
• Имаат економска оправданост создадена преку документирани  
            енергетски заштеди  
• Генерираат корист за животната средина преку намалена емисија на  
            стакленички гасови и атмосферски загадувачи  
• Покажуваат техничка возможност на системите за енергетска  
            ефикасност  
• Промовираат нови технологии  
• Нудат голема веројатност за аплицирање во иднина  
• Имаат јасна временска рамка за период на враќање на инвестицијата  
• Имаат спонзори на проектот (ЕСКО, фондови, финансиски  
            инструменти, донаторски организиции, инженерски фирми) кои имаат  
            технички и менаџерски способности за успешно раководење и  
            завршување на проектот.  
 

7. Прифатливи типови на проекти за ен. ефикасност  
 Општината Охрид прифаќа општа дефиниција за енергетска ефикасност, која опфаќа 
широк спектар на технологии и опрема за заштеда на енергија. Потенцијалните проекти 
можат да бидат имплементирани во образовните и други општинските објекти со следните 
програми и годишни планови за ЕЕ. Прифатливи мерки за енергетска ефикасност ги 
вклучуваат, но и не се ограничуваат на следните типови на проекти:  
 Надградување и реконструкција на грејни системи, вклучувајќи: инсталации на 

термостатски вентили, цевно напојување во грејната мрежа и зафати во котлари;  
 Спроведување на мерки за надградба, вклучувајќи термална изолација за прозори, 

врати, тавани и зидови;  
 Имплементација на високо-ефикасен систем за осветление  
 Имплементација на електрични мотори со висока ефикасност и пумпи  
 Надградување или замена на котли, бренери и печки за греење  
 Осветление во спортските сали и другите Општински објекти  
 Подобрување на системот за пренос на енергија  
 Контроли на мерачи на проток, броила, инструменти, дата логери  
 Системи за автоматско управување и контрола на потрошувачката  
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8. Долгорочни цели 
Очекуваните резултати од преземените мерки за ЕЕ на Општината се: 
 намалување на просечната потрошувачка на енергија ( kWh/m2 )  
 намалување на делот за енергија во општинските инвестиции 

            подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност   
            во училиштата , градинките и јавните објекти во надлежност на      
            Општината 
 намалување на емисиите на СО2 во атмосферата 
 навремено откривање на енергетските системи со голема потрошувачка и нивно 

реконструирање 
 користење на обновливи извори на енергија 
 
Активностите преку кои Општината ќе ги реализира овие цели се: 
 среднорочни и долгорочни планирања на потрошувачката на енергија 
 одржување на базата на податоци 
 мерење и следење на потрошувачката на енергија 
 следење и применување на најдобрите пректики од областа на ЕЕ 
 користење на обновливи извори на енергија 
 изнаоѓање на финансиски средства за реализација на проекти 

 
9. Контрола на програмата 

Потрошувачката на енергија во повеќето згради е за 25-35% повисока отколку што е 
потребно за да се одржи посакуваното ниво на комфорт. Бидејќи овие објекти имаат голем 
потенцијал за заштеда на енергија, потребно е спроведување на мерките за енергетска 
ефикасност како што се замена / поправка на прозори, изолација, поефикасно осветлување, 
термостатски вентили и автоматска контрола на греење, исклучување од употреба и 
користење на дотраени и пред се на непотребни потрошувачи (уреди) на електрична 
енергија и слично, со цел да потрошувачката на енергија се намали на оптимално ниво. 

Со цел да овозможи да се следат резултатите од спроведените мерки за енергетска 
ефикасност, се планираат мерења во различни временски периоди и споредба на 
резултатите со пресматаните. Главни показатели кои се мерат и споредуваат се следните: 
 Потрошувачката на енергија (топлинска и електрична), 
 Споредба на условите во објектите (температурни разлики, степенот на осветленост 

и влажност), 
 Заштеда на финансиски средства кои се одвојуваат за енергија. 

 
10. Резиме 

Политиката на Општината, во областа на енергетска ефикасност се утврдува со 
Програма за енергетска ефикасност, усогласена со државната Стратегија за унапредување на 
енергетската ефикасност. За долгорочна ефикасна примена на мерките за ЕЕ потребна е 
набавка, инсталација и примена на софтверот ExCITE (External Climate and Inventory Tool 
for Energy Efficiency) кој е изработен за проектот на УНДП “намалување на климатските 
промени преку имплементација на мерки за енергетска ефикасност во градежниот сектор”, 
кој софтвер покрај другото има карактер на инвентар на јавни објекти во надлежност на 
Општината. 

Активностите на Општина Охрид ќе се насочат кон реализација на главната цел на 
политиките на ЕУ, односно намалување на годишната потрошувачка на примарна енергија 
во Европа за 20% до 2020 година, согласно предложените мерки од Европската комисија, за 
зголемување на ефикасноста во сите сегменти во синџирот на енергија: генерација, 
трансформација, дистрибуција и финална потрошувачка. 
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 Општина Охрид во реализација на оваа програма учествува во процесот на 
изготвување на проектна документација (елаборат за нумерички податоци, основен 
проект, стручна ревизија, елаборат за заштита на животна средина) во вкупен износ на 
средства од Буџет на Општина Охрид за 2020 година во износ од 800.000,оо денари 
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ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ  ЗА 2020 ГОДИНА, ТРЕТ 
КВАРТАЛ 

 
 

Опис Предвиден
и средства 

Реализација по квартали 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Вредност % Вредност % Вредност % Вредност % 
 

 ПРОГРАМА - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 
  

1 Изготвување на проектна документација за реализација 
на програмата за енергетска ефикасност 800.000.оо   800.000,оо 10

0 800.000,оо 10
0   

 Вкупно:   800.000,оо   800.000,оо 10
0 800.000,оо 10

0   

 Извор на финансирање на програмата е: 
Буџет на Општина Охрид за период 2020 година   800.000,оо         

 
 
 
Број 08-10720/18                                                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                                                                                Претседател 
О х р и д                                                                                                                                         Живка Ангелоска, с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 

 
         З А К Л У Ч О К  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА   УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА  ПРОГРАМАТА ЗА ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ  ЗА ПЕРИОДОТ ОД 

01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА  

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   усвојување на извештајот за реализација на  

програмата за други комунални услуги  за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година,  што ja 
донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/106                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р. 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2019 година ја донесе следната: 
 
 

  О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  ПРОГРАМАТА  

ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 
 
 

Член 1 
СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на програмата други комунални услуги  

за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот  ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
Број 08-10720/19                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                               Претседател 
О х р и д                                                                                                Живка Ангелоска,с.р.  
 

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА  ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ  

          ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020 – 30.09.2020 
 

1. 
ПРОГРАМА: ДРУГИ  КОМУНАЛНИ    УСЛУГИ    
Ј8  

   
Ред. 
Бр. Опис на работа Предвидени 

средства 

1 Машинско и речно чистење и одржување на речни 2.000.000,oo 
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корита, суводолици и канали на територија на 
Општина Охрид  

2 Машинско и рачно чистење на диви депонии на 
територија на Општина Охрид,свлечишта и одрони 800.000,oo 

3 Изнајмување на мобилни тоалети 200,000.oo 

4 Новогодишно  украсување 1.800.000,oo 
5 Дезинфекција,дезинсекција и дератизација 800.000,oo 

6 Заловување и чување на бездомни кучиња 1.300.000,оо 

  ВКУПНО 6.900.000,оо 

 

Извор на финансирање: 
Буџет на Општина Охрид за програма други 
комунални услуги 2020  6.900.000,оо 

 
Прегледот на реализација на оваа програма е даден во следната табела: 

Динамика за извршување на плански активности од подпрограма  
дезинфекција, дезинсекција и дератизација за 2020 година 

Планирана активност Месец на извршување 
авиозапрашување против комарци  
-I –во запрашување ( ларвицидна дезинсекција) 
 
-II –ро запрашување ( адултицидна дезинсекција) 

 
-мај/јуни ( во зависност од 
временските прилики) 
-јули 

теренско запрашување против комарци на 
крајбрежен појас на Охридско езеро како и делови 
од речните корита  
I –во запрашување ( ларвицидна дезинсекција) 
II –ро запрашување ( адултицидна  
дезинсекција) 
III –то запрашување ( адултицидна  
дезинсекција) 

 
 
 

    - април/мај ( во зависност од 
временските прилики) 

    - јуни 
 

    - јули/август 
 

дератизација на канализациски систем 
I –во третирање 
II –ро третирање 

 
    - мај 
    - октомври 
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ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА - ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ  
 ЗА 2020 ГОДИНА,  ТРЕТ КВАРТАЛ 

 
 

Опис Предвиден
и средства 

Реализација по квартали 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Вредност % Вредност % Вредност % Вредност % 
 

 ПРОГРАМА - ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, 2020 ГОДИНА 
  

1 
Машинско и рачно чистење и одржување на речни 
корита, суводолици и канали на територија на Општина 
Охрид  

2.000.000,o
o         

2 Машинско и рачно чистење на диви депонии на 
територија на Општина Охрид, свлечишта и одрони 800.000,oo         

3 Изнајмување на мобилни тоалети 200,000.oo   45.000,оо 23 45.000,oo 23   

4 Новогодишно  украсување 1.800.000,o
o   

 
1.779.912,о

о 
99 1.779.912,o

o 99   

5 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 800.000,oo   97.000,oo 12 171.790,оо 21   

6 Заловување и чување на бездомни кучиња 1.300.000,о
о         

 Вкупно: 6.900.000,о
о   1.921.912,о

о 28 1.996.702,о
о 29   

 Извор на финансирање на програмата е: 
Буџет на Општина Охрид за период 2020 година 

6.900.000,о
о         

 
 
 
Број 08-10720/20                                                                                                 СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                                                                                                 Претседател 
О х р и д                                                                                                                                                                        Живка Ангелоска, с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 

 
         З А К Л У Ч О К  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТA ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ 

ПАТИШТА И УЛИЦИ  ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА     
         

СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  усвојување на извештајот за реализација на 
програматa за изградба и реконструкција на локални патишта и улици  за периодот од 01.01. 
до 30.09.2020 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на 
ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/107                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден  04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 

 О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ  
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 

 
  

 Член 1 
СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на програмата за изградба и 

реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
 
Број 08-10720/21                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                           Претседател 
О х р и д                                                                                              Живка Ангелоска,с.р. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА  
ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ 

               ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020 – 30.09.2020 
 
 

 Програмата се однесува на изградба и реконструкција на локални патишта и улици во 
населени места за 2020 година. Преку оваа програма ќе се реализираат проекти кои се од суштинско 
значење за жителите кои живеат во населените места и гравитираат кон нив со што во голем дел ќе 
се подобри квалитетот на нивниот живот. 

 Извори на финансирање: 
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-  Буџет на Општина Охрид  
             - Јавно претпријатие за државни патишта 

-  Агенција за рурален развој 
-  Министерство за финансии 
 
 
        

             Реализацијата на програмата од Буџет на Општина Охрид  за период 01.01.2020 
година  до 30.09.2020 година е дадена во следната табела: 
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ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА  
ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ  ЗА 2020 ГОДИНА, ТРЕТ КВАРТАЛ 

 
Опис Предвиден

и средства 

Реализација по квартали 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Вредност % Вредност % Вредност % Вредност % 
 

 ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ 
 

1   ИЗГРАДБА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА  УЛИЧНА ПАТНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
 

А   ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕЛАБОРАТИ, СТРУЧНА РЕВИЗИЈА И СТРУЧЕН НАДЗОР 
1 Изработка на проектна и техничка документација  1.500.000,oo         
2 Стручна ревизија на  проекти 200.000,oo         
3 Изработка на елаборати за животна средина на проекти 250.000,oo         
4 Вршење на стручен надзор на изградба на објекти 600.000,oo     44.525,оо 7   
5 Изработка на сообраќајна студија за град Охрид  4.130.000,оо         
 Вкупно: А 6.680.000,oo     44.525,оо 0.7   

Б   ИЗГРАДБА НА УЛИЧНА ПАТНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

1 
Изградба, реконструкција на улична патна мрежа, 
крпење на ударни дупки и асвалтирање на тесни улици 
во населени места 

9.000.000,oo   7.850..045,o
o 87 7.850..045,o

o 87   

 Вкупно: Б 9.000.000,oo   7.850..045,o
o 87 7.850..045,o

o 87   

В   ИЗГРАДБА, САНАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МОСТОВИ , ПРОПУСТИ И ПОТПОРНИ ЗИДОВИ 

1 
Изградба, санација и рехабилитација на мостови , 
пропусти  и потпорни зидови на улична патна мрежа во 
населени места и локални патишта 

1.100.000,oo   936.639,oo 85 936.639,oo 85   

 Вкупно: В 1.100.000,oo   936.639,oo 85 936.639,oo 85   

Г   ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ ТРОТОАРИ  И ДР. ПОВРШИНИ СО БЕХАТОН ЕЛЕМЕНТИ ВО 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  

1 
Изградба, реконструкција и одржување на тротоари и 
други површини со бехатон елементи во населените 
места 

2.200.000,оо    435.697,oo 20 998.332,оо 45   

 Вкупно: Г 2.200.000,оо    435.697,oo 20 998.332,оо 45   
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 Вкупно: А, Б, В, Г 18.980.000,oo   9.222.381,o
o 49 9.829.541,о

о 52   

 Извор на финансирање на програмата е: 
Буџет на Општина Охрид за период 2020 година 18.980.000,oo         

 

2 

  ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ  ДО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ,  
ФИНАНСИРАНИ ОД  
  ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ СО СРЕДСТВА ОДОБРЕНИ ПРЕКУ 
КРЕДИТНИ ЛИНИИ 

1 Реконструкција на локален пат за село Куратица во 
должина од 5.500 метри 32.700.000,оо         

2 Изградба на дел од локален пат за село Плаќе 10.000.000,оо
          

3 Реконструкција на патниот правец за село Завој 10.300.000,оо
          

4 Реконстркција на патен правец с.Свиништа 10.500.000,оо         

5 Реконструкција на локален пат за село Расино во 
должина од 3300 метри 18.500.000,оо         

6 
Реконструкција на локален пат, од Регонален пат Охрид 
- Св.Наум до автокамп Љубаништа во должина од 990 
метри 

7.100.000,оо         

7 Изградба на патен правец во село Велгошти до црква 
Св.Никола 11.500.000,оо         

8 Изградба на патен правец од с.Лакочереј до с.Лескоец 12.000.000,оо         

9 Изградба    на    локален    пат  од    с.Свиништа    до    
црква Св. Богородица во должина од 1050 метри. 5.500.000,оо         

 Вкупно:  118.100.000,о
о         

 
Број 08-10720/22                                                                                                             СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                                                                                                        Претседател 
Охрид                  Живка Ангелоска,с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ  ЈАВНА ЧИСТОТА   ЗА ПЕРИОДОТ 
ОД 01.01. ДО  30.09.2020 ГОДИНА   

       
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   усвојување на извештајот за реализација на 

програмата за одржување  јавна чистота   за периодот од 01.01. до  30.09.2020 година,  што 
ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/108                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден   04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 

         О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ЈАВНА 

ЧИСТОТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 
 

Член 1 
СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за одржување  јавна 

чистота за периодот од 01.01. до 31.03.2020 година. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
Број 08-10720/23                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                           Претседател 
О х р и д                                                                                            Живка Ангелоска,с.р. 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ЈАВНА ЧИСТОТА ЗА 
ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 

 
I –Изведени активности за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година   

 Согласно календарот за работа во изминатиот период се извршени следните 
активности по месеци: 
Месец јануар: 

• Метење улици од I  категорија . . . . .  . . . . . . . . . . . . 31 ден              201.443,00 
• Метење улици од II  категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 дена              93.075,00 
• Метење улици од III  категорија . . . . . . . .  . . . . . .. .    5 дена            129.223,00  
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• Метење  од IV категорија . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4 дена              58.900,00 
 
                                                                                              Вкупно:     482.641,00 
 

• Вонредни активности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            112.010,00 
• Одржување и чистење на др.површини . . . . . . . . .                              80.000,00 

                                                      Вкупно за јануар:                            674.651,00 
Месец февруар: 

• Метење улици од I  категорија . . . . .  . . . . . . . . . . . .  28 дена           181.948,00 
• Метење улици од II  категорија . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 дена             81.440,00 
• Метење улици од III  категорија . . . . . . . .  . . . . . .. .    7 дена           113.070,00  
• Метење  од IV категорија . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4 дена             58.900,00 

 
                                                                                              Вкупно:    435.358,00 
 

• Вонредни активности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            158.791,00 
• Одржување и чистење на др.површини . . . . . . . . .                              20.000,00 

                                                     Вкупно за февруар:                          614.149,00 
Месец март: 

• Метење улици од I  категорија . . . . .  . . . . . . . . . . . .  31 ден             201.443,00 
• Метење улици од II  категорија . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 дена             93.075,00 
• Метење улици од III  категорија . . . . . . . .  . . . . . .. .    7 дена           129.223,00  
• Метење  од IV категорија . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4 дена             58.900,00 

 
                                                                                              Вкупно:    482.641,00 
 

• Вонредни активности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             137.560,00 
• Одржување и чистење на др.површини . . . . . . . . .                             120.548,00 

                                                      Вкупно за март:                              740.749,00 
Месец април: 

• Метење улици од I  категорија . . . . .  . . . . . . . . . . . .  31 ден             194.945,00 
• Миење улици од I  категорија. . . . .  . . . . . . . . . . . .     31 ден             146.209,00 
• Метење улици од II  категорија . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 дена             87.258,00 
• Миење улици од II  категорија . . . . . . . . . . . . . . . . .    15 дена             65.433,00 
• Метење улици од III  категорија . . . . . . . .  . . . . . .. .    8 дена            129.223,00  
• Метење  од IV категорија . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4 дена              58.900,00 

 
                                                                                              Вкупно:     681.968,00 
 

• Вонредни активности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             52.450,00 
• Одржување и чистење на др.површини . . . . . . . . .                                6.331,00 

                                                      Вкупно за април:                           740.749,00 
Месец мај: 

• Метење улици од I  категорија . . . . .  . . . . . . . . . . . .  31 ден             201.443,00 
• Миење улици од I  категорија. . . . .  . . . . . . . . . . . .     31 ден             151.083,00 
• Метење улици од II  категорија . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 дена             93.075,00 
• Миење улици од II  категорија . . . . . . . . . . . . . . . . .    16 дена             69.806,00 
• Метење улици од III  категорија . . . . . . . .  . . . . . .. .    8 дена            129.223,00 
• Миење улици од III  категорија . . . . . . . .  . . . . . .. .     8 дена              96.917,00 
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• Метење  од IV категорија . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4 дена              58.900,00 
• Миење  од IV категорија . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4 дена              44.175,00 

 
                                                                                              Вкупно:     844.622,00 
 

• Вонредни активности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             55.100,00 
• Одржување и чистење на др.површини . . . . . . . . .                              20.403,00 

                                                      Вкупно за мај:                                 920.125,00 
Месец јуни 

• Метење улици од I  категорија . . . . .  . . . . . . . . . . . .  30 ден             194.945,00 
• Миење улици од I  категорија. . . . .  . . . . . . . . . . . .     30 ден             146.209,00 
• Метење улици од II  категорија . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 дена             87.258,00 
• Миење улици од II  категорија . . . . . . . . . . . . . . . . .    15 дена             65.433,00 
• Метење улици од III  категорија . . . . . . . .  . . . . . .. .    8 дена            129.223,00 
• Миење улици од III  категорија . . . . . . . .  . . . . . .. .     8 дена              96.917,00 
• Метење  од IV категорија . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4 дена              58.900,00 
• Миење  од IV категорија . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4 дена              44.175,00 

 
                                                                                              Вкупно:     823.060,00 
 

• Вонредни активности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           230.100,00 
• Одржување и чистење на други површини . . . . . . . . . .                    200.871,00 

                                                      Вкупно за јуни:                           1.254.031,00 
Месец јули: 

• Метење улици од I  категорија . . . . .  . . . . . . . . . . . .  31 ден             201.443,00 
• Миење улици од I  категорија. . . . .  . . . . . . . . . . . .     31 ден             151.082,00 
• Метење улици од II  категорија . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 дена             87.258,00 
• Миење улици од II  категорија . . . . . . . . . . . . . . . . .    8 дена              34.903,00 
• Метење улици од III  категорија . . . . . . . .  . . . . . .. .    8 дена             129.223,00 
• Миење улици од III  категорија . . . . . . . .  . . . . . .. .     8 дена              96.917,00 
• Метење  од IV категорија . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4 дена              58.900,00 
• Миење  од IV категорија . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4 дена              44.175,00 

 
                                                                                              Вкупно:     803.900,00 
 

• Вонредни активности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           267.191,00 
• Одржување и чистење на други површини . . . . . . . . . .                    300.000,00 

                                                      Вкупно за јули:                           1.371.091,00 
Месец август: 

• Метење улици од I  категорија . . . . .  . . . . . . . . . . . .   31ден              201.443,00 
• Миење улици од I  категорија. . . . .  . . . . . . . . . . . .     31 ден             151.082,00 
• Метење улици од II  категорија . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 дена             87.258,00 
• Миење улици од II  категорија . . . . . . . . . . . . . . . . .    3 дена              13.089,00 
• Метење улици од III  категорија . . . . . . . .  . . . . . .. .    4 дена              64.612,00 
• Миење улици од III  категорија . . . . . . . .  . . . . . .. .     8 дена              96.917,00 
• Метење  од IV категорија . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2 дена              29.450,00 
• Миење  од IV категорија . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4 дена              44.175,00 

 
                                                                                              Вкупно:     688.026,00 
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• Вонредни активности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           268.850,00 
• Одржување и чистење на други површини . . . . . . . . . .                    100.000,00 

                                                      Вкупно за август:                           1.056.876,00 
Месец септември: 

• Метење улици од I  категорија . . . . .  . . . . . . . . . . . .  30 ден             194.945,00 
• Миење улици од I  категорија. . . . .  . . . . . . . . . . . .     30 ден             146.208,00 
• Метење улици од II  категорија . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 дена             87.258,00 
• Миење улици од II  категорија . . . . . . . . . . . . . . . . .    3 дена               13.089,00 
• Метење улици од III  категорија . . . . . . . .  . . . . . .. .    1 ден                16.152,00 
• Миење улици од III  категорија . . . . . . . .  . . . . . .. .     8 дена              96.917,00 
• Метење  од IV категорија . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3 дена              44.175,00 
• Миење  од IV категорија . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4 дена              44.175,00 

 
                                                                                              Вкупно:     642.918,00 
 

• Вонредни активности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            204.850,00 
• Одржување и чистење на други површини . . . . . . . . . .                     100.00,00 

                                                 Вкупно за септември:                          947.768,00 
 

Ред. 
број 

Опис Предвидени 
средства 

Реализирано  
01.01.2020 
30.09.2020 

 
 

Процент 
% 

1. Одржување  јавна 
чистота  

6.717.089,00 5.885.134,00 87,6 

2. Вонредни активности  2.294.500,00 1.486.902,00 64,8 
3. Одржување и чистење на 

др. површини 
 1.000.000,00 958.153,00 94,8 

4. Набавка на возила за 
зимско одржување 

800.000,00 755.200,00 94,4 

 Вкупно: 10.811.589,00 9.085.384,00 84 
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ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНА ХИГИЕНА 
ЗА 2020 ГОДИНА, ТРЕТ КВАРТАЛ 

 

 
Опис Предвиден

и средства 

Реализација по квартали 
II квартал III квартал IV квартал 

Вредност % Вредност % Вредност % 
 

 ПРОГРАМА - ЈАВНА ХИГИЕНА 
 

А   РЕДОВНИ АКТИВНОСТИ 

1 Рачно метење, I категорија, 81.227 м2, 365 дена 2.371.828,о
о 

1.176.167,o
o  1.774.007,0

0    

2 Рачно метење, II категорија,   72.715 м2, 184 дена 1.070.364,о
о 535.181,oo  796.955,00    

3 Рачно метење, III категорија, 201.911 м2,   60 дена 969.172,оо 759.185,oo  872.253,00    
4 Рачно метење, IV категорија, 184.061 м2, 30 дена 441.746,оо 353.400,oo  434.384,00    
5 Миење, I категорија, 81.227 м2, 365 дена 896.746,оо 443.501,oo  891.873,00    
6 Миење, II категорија,   72.715 м2, 184 дена 261.774,оо 200.672,oo  261.757,00    
7 Миење, III категорија, 201.911 м2,   60 дена 484.586,оо 193.834,oo  484.586,00    
8 Миење, IV категорија, 184.061 м2, 30 дена 220.873,оо 88.350,oo  220.873,00    

 Вкупно: А 6.717.089,о
о 

3.750.290,o
o 55,8 5.736.688.0

0 87   
 

Б ВОНРЕДНИ АКТИВНОСТИ        

1 Чистење реса   209.440,00  379.440,00     400 тури 352.000,оо 
2 Собирање угинати животни 200.000,оо 114.751,00  193.951,00    

3 Чистење на Езерото од муљ и багерување на кејот        15 
часа 

292.500,оо 156.000,00  243.750,00    

4 Чистење лист  
подигање и транспорт 

2.900 часа 493.000,оо 88.000,00  166.341,00      

5 Одржување на плажи кои што не се под концесија  2.200 
часа 

374.000,оо 117.820,00  321.820,00    

 Вкупно: Б 2.294.500,о 746.011,00 32,5 1.305.302,0 57   
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о 0 

В ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА ДРУГИ 
ПОВРШИНИ 

       

  Одржување и чистење на други површини 1.000.000,о
о 448.153,00  500.000,00    

  Вкупно:В 1.000.000,о
о 448.153,00 44,8 500.000,00 50   

  НАБАВКА НА ВОЗИЛА ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ        
  Набавка на возила за зимско одржување 800.000,оо 755.200,00 94 755.200,00 94   
  Вкупно: Г 800.000,оо 755.200,00 94 755.200,00 94   

  Вкупно: А, Б, В и Г 
10.811.589,оо 5.699.245,0

0 52 8.297.190,0
0 77   

  Извор на финансирање е буџетот на општина Охрид 
за 2020година 

 
      

 
 
Број 08-10720/24                                                                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                                                                            Претседател 
О х р и д                                                                                                                                                  Живка Ангелоска.с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА  ПРОГРАМАТА ЗА  ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ   ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. 
ДО 30.09.2020 ГОДИНА   

 
         

СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  усвојување на извештајот за реализација на  
програмата за  јавно осветлување   за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година,  што ja 
донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/109                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден  04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 

          О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА  

ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 
 

 
Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за 
периодот од 01.01. до 30.09.2020 година. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
 
Број  08-10720/25                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                           Претседател, 
О х р и д                                                                                                Живка Ангелоска,с.р. 
 

ИЗВЕШТАЈ 
За реализација на програма Ј3 

ЈАВНО  ОСВЕТЛУВАЊЕ  За период од 01.01.2020 – 30.09.2020 
 

Преку оваа програма Секторот за комунален развој, сообраќај и улици ќе врши 
тековно одржување на постојната мрежа за јавно осветлување на целата територија на 
Општина Охрид, како и изградба на нови мрежи за јавно осветлување и проширување на 
постојните мрежи од уличното осветлување. 
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 Согласно договорот со Приватен партнер, изградбата и тековното одржување на 
јавното осветлување на Општина Охрид го врши Приватниот партнер, по добивање на налог за 
работа од страна на Општина Охрид. Со договорот е предвидено Приватниот партнер да изврши 
проширување на постојното јавно осветлување со изградба на нови мрежи и нови сијалични места. 
За изградба на нови мрежи приватниот партнер е обврзан предходно да изготви комплетна проектна 
документација вклучително и ревизија на истата. Согласно договорот Приватниот партнер е обврзан 
да изведи 620 комплет нови лед енергетски ефикасни светилки со комплет столбови и каблирање на 
локации кои ќе ги утврди Општина Охрид.  
 
 
Реализацијата на оваа програма е дадена во следната табела: 
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                                                                                                      ОПШТИНА ОХРИД 
СЕКТОР ЗА КОМУНАЛЕН РАЗВОЈ, СООБРАЌАЈ И УЛИЦИ 

ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2020 ГОДИНА ЗА ТРЕТ КВАРТАЛ 
 

 
Опис Предвиден

и средства 

Реализација по квартали 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Вредност % Вредност % Вредност % Вредност % 
 

 ПРОГРАМА - ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 
  

1 Потрошена електрична енергија за јавно осветлување за 
сите улични светилки како и семафорски системи        

55.000.000,о
о   23.567.740,о

о 43 37.642.459,о
о 68   

2 Средства за електрични инсталации  8.900.000,оо     1.451.061,оо 16   
3 Средства за осветлување на кружни крстосници 500.000,оо     215.086,оо 43   

4 Средства за сервисирање на постоечки новогодишни 
украси 100.000,оо         

5 Средства  за  осветлување  на  дел  од  ул.15 ти Корпус 
десна страна 1.700.000,оо         

 Вкупно:      66.200.000,о
о   23.567.740,о

о 36 39.308.606,о
о 59   

 
Извор на финансирање на програмата е: 

Буџет на Општина Охрид за период 2020 година, 
конто Ј3 

66.200.000,о
о         

 

 
Број  08-10720/26                                                                                                                                         СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                                                                                              Претседател, 
О х р и д                                                                                                                                                                   Живка Ангелоска,с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА  ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ 
ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ ЗА 2019 ГОДИНА ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА  

  

СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  усвојување на извештајот за реализација на  
програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на 
сообраќај за 2019 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година ,  што ja донесе Советот 
на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/110                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година ја донесе следната: 
 

          О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ  

И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ РЕЖИМ  
НА СООБРАЌАЈ ЗА 2020 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 

 
Член   1 

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на  програмата за одржување и заштита 
на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2020 година за периодот од 
01.01. до 30.09.2020 година. 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот  ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
Број  08-10720/27                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                          Претседател, 
О х р и д                                                                                                Живка Ангелоска,с.р.   
 

ИЗВЕШТАЈ  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА   
ОД 01.01.2020 ДО 30.09.2020 

Програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и 
регулирање на режим на сообраќај  

за 2020 година 
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Задачи на програмата за одржување на локални патишта, улици и регулирање на 
режим на сообраќај е да обезбеди континуиран, непречен, динамичен и безбеден сообраќај 
на територија на Општина Охрид, во интерес на сите граѓани на Општина Охрид. Потребно 
е одржавањето на локалните патишта и улици да се врши во текот на целата година , пред 
почетокот на зимската сезона а  посебен акцент за време на зимската сезона. 

 
Реализацијата на програма за одржување на локалните патишта и улици и 

регулирање на режимот на сообраќај е дадена во следната табела: 
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ОПШТИНА ОХРИД 
СЕКТОР ЗА КОМУНАЛЕН РАЗВОЈ, СООБРАЌАЈ И УЛИЦИ 

ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И 
РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ,  ЗА 2020 ГОДИНА,  ТРЕТ КВАРТАЛ 

 
 

Опис Предвиден
и средства 

Реализација по квартали 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Вредност % Вредност % Вредност % Вредност % 
 

 ПРОГРАМА - ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ 
 

1 Средства предвидени за зимско одржување на локални 
патишта и улици 2.100.000,оо     110.004,оо    

2 Изработка на сообраќајни проекти за режим на сообраќај 850.000,оо         
 Вкупно: 2.950.000,оо     110.004,оо 4   

 Извор на финансирање на програмата е: 
Буџет на Општина Охрид за период 2020 година 2.950.000,оо         

 

 
 
Број  08-10720/28                                                                                                                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                                                                                              Претседател, 
О х р и д                                                                                                                                                                     Живка Ангелоска,с.р.   
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И 
ЗЕЛЕНИЛО  ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА    

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   усвојување на извештајот за реализација на 

програмата за одржување и користење на паркови и зеленило  за периодот од 01.01. до 
30.09.2020 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 
04.12.2020 година. 
Број 09-10270/111                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р. 
 
  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден  04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 

        О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ПОДИГАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ   НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО  
 ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 

 
Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за подигање и одржување  
на паркови и зеленило за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
Број  08-10720/29                                                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                             Претседател, 
О х р и д                                                                                                 Живка Ангелоска,с.р.   
 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДИГАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ   НА ПАРКОВИ 

И ЗЕЛЕНИЛО  
 ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 

 
I – Изведени активности за периодот од 01.01. до 31.09.2020 година 
 
 
Согласно календарот за работа во изминатиот период се извршени следните активности по 
месеци: 
 
Месец јануари: 

• Кроење дрвореди со одвоз на гранки . . . . . . . . . . . . . . . .   100 броја 
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• Собирање хартија и отпадоци од зеленилото . . . . . . . . .      16   дена 
 
Месец февруари: 

• Чистење трева од лист со изнесување . . . . . . . . . . . . . . . .  49.465 м2 
• Кроење – режење грмушки           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.300 броја 
• Кроење – режење на трендафили . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.100 броја 
• Кроење дрвореди со одвоз на гранки . . . . . . . . . . . . . . . .   100 броја 
• Собирање хартија и отпадоци од зеленилото . . . . . . . . .      14  дена 

 
Месец март: 

• Машинско косење трева во градски парк ( 2 пати ) . . . . . 98.930 м2 
• Машинско косење трева Бул.Туристичка ( 2 пати ) . . . . . 26.680 м2 
• Машинско косење трева во ул.„ Ј.Сандански“ и  

„7-ми Ноември“   ( 2 пати ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.720 м2 
• Машинско косење трева парк Рача                 . . . . .  . . . . .  3.500 м2 
• Машинско косење трева во патека  

канал Б.Извори ( 2 пати )                                             . . . . .  6.000 м2 

• Машинско косење трева кружни текови ( 2 пати )  . . . . .   2.218 м2 
• Окопување дрва и грмушки                   . . . . . . . . . . . . . . . .  9.064 броја 
• Кроење дрвореди со одвоз на гранки. . . . . . . . . . . . . . . . .   80 броја 
• Собирање хартија и отпадоци од зеленилото . . . . . . . . .      16 ден 

 
Месец април: 

• Машинско косење трева во градски парк ( 3 пати ) . . . . . 148.395м2 
• Машинско косење трева Бул.Туристичка ( 3 пати ) . . . . . 40.020м2 
• Машинско косење трева во ул.„ Ј.Сандански“ и  

„7-ми Ноември“   ( 3 пати ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.080м2 
• Машинско косење трева парк Рача ( 2 пати ) . . . . .  . . . . .  7.000м2 
• Машинско косење трева во патека  

канал Б.Извори ( 2 пати )                                             . . . . .  6.000 м2 

• Машинско косење трева кружни текови ( 2 пати )  . . . . .   2.218 м2 
• Машинско косење трева пешачка патека Б.Извори 

 ( 2 пати )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.000 м2 
• Собирање трева по маш. косење со изнес.. . . . . . . . . . . .  49.465 м2 
• Одржување на жардинерии                 . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.000 м2    
• Кроење – режење  грмушки                   . . . . . . . . . . . . . . . .  5.000 броја 
• Собирање хартија и отпадоци од зеленилото . . . . . . . . .      15 ден 

 
Месец мај: 

• Машинско косење трева во градски парк ( 4 пати ) . . . . . 197.860м2 
• Машинско косење трева Бул.Туристичка ( 4 пати ) . . . . . 53.360м2 
• Машинско косење трева во ул.„ Ј.Сандански“ и  

„7-ми Ноември“   ( 4 пати ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.440м2 
• Машинско косење трева парк Рача ( 3 пати ) . . . . .  . . . . .10.500м2 
• Машинско косење трева во патека  

канал Б.Извори ( 3 пати )                                             . . . . .  9.000 м2 

• Машинско косење трева кружни текови ( 2 пати )  . . . . .   2.218 м2 
• Собирање трева по маш. косење со изнес.. . . . . . . . . . . .  197.860м2 
• Поливање на трева, грмушки           . . . . . . . . . . . . . . . . .   49.465 м2 
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• Припрема на цветни леи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       3.000 м2 
• Одржување на жардинерии                 . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.000 м2    
• Прашење и полевање сезонски цвеќе . . . . . . . . . . . . .  . . .   3.000 броја 
• Собирање хартија и отпадоци од зеленилото . . . . . . . . .      16 дена 

 
Месец јуни: 

• Машинско косење трева во градски парк ( 4 пати ) . . . . . 197.860м2 
• Машинско косење трева Бул.Туристичка ( 4 пати ) . . . . . 53.360м2 
• Машинско косење трева во ул.„ Ј.Сандански“ и  

„7-ми Ноември“   ( 4 пати ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.440м2 
• Машинско косење трева парк Рача ( 3 пати ) . . . . .  . . . . .10.500м2 
• Машинско косење трева во патека  

канал Б.Извори ( 3 пати )                                             . . . . .  9.000 м2 

• Машинско косење трева кружни текови ( 2 пати )  . . . . .   2.218 м2 
• Собирање трева по маш. косење со изнес.. . . . . . . . . . . .  197.860м2 
• Садење на сезонско цвеќе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       20.000 броја 
• Прашење и полевање сезонски цвеќе . . . . . . . . . . . . .  . . .   3.000 броја 
• Поливање на трева, грмушки           . . . . . . . . . . . . . . . . .   49.465 м2 
• Припрема на цветни леи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       3.000 м2 
• Одржување на жардинерии  плевење и полевање . . . . . . .  8.000 броја   
• Собирање хартија и отпадоци од зеленилото . . . . . . . . .      15 дена 
• Косење трева со грбна косачка на ул.: „АСНОМ“ ( 2 пати ), „М.Цепенков“, 

„Г.Делчев“( 2 пати ), „С.Војвода“,„Кленоец“, нас.„Даљан“( 2 пати ), „Варош“ (3 
пати), „Рача“, „Лагадин“, „Г.Делчев“, села Пештани, Лакочереј, Велгошти, 
сообраќајната клучка ( 2 пати ) и дворно место на општина Охрид ( 4 пати ). 

•  
 
 

Месец јули: 
• Машинско косење трева во градски парк ( 4 пати ) . . . . . 197.860м2 
• Машинско косење трева Бул.Туристичка ( 4 пати ) . . . . . 53.360м2 
• Машинско косење трева во ул.„ Ј.Сандански“ и  

„7-ми Ноември“   ( 4 пати ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.440м2 
• Машинско косење трева парк Рача ( 3 пати ) . . . . .  . . . . .10.500м2 
• Машинско косење трева во патека  

канал Б.Извори ( 3 пати )                                             . . . . .  9.000 м2 

• Машинско косење трева кружни текови ( 2 пати )  . . . . .   2.218 м2 
• Собирање трева по маш. косење со изнес.. . . . . . . . . . . .  197.860м2 
• Прашење и полевање сезонско цвеќе . . . . . . . . . . . . .  . . .   3.000 броја 
• Поливање на трева, грмушки           . . . . . . . . . . . . . . . . .    296.790 м2 
• Одржување на жардинерии  плевење и полевање . . . . . . .  8.000 броја   
• Собирање хартија и отпадоци од зеленилото . . . . . . . . .      16 дена 
• Косење трева со грбна косачка на ул.: „АСНОМ“,„Железничка“,„Г.Делчев“(2 пати ), 

„С.Војвода“,„15-ти Корпус“,„Галичица“, „Н.Карев“,„Кленоец“,„А.Маринчев“, 
нас.„Х.Узунов“. нас.„Даљан“, нас.„Св.Стефан“, „Варош“ (3 пати), сообраќајна клучка 
( 2 пати ), спомен парк на Револуција, дворно место на општина ( 4 пати ),нас.„Гоце 
Делчев“ и с.Љубаништа 

• Подигање и реконструкција на парк Мазија  
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Месец август: 
• Машинско косење трева во градски парк ( 4 пати ) . . . . . 197.860м2 
• Машинско косење трева Бул.Туристичка ( 4 пати ) . . . . . 53.360м2 
• Машинско косење трева во ул.„ Ј.Сандански“ и  

„7-ми Ноември“   ( 4 пати ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.440м2 
• Машинско косење трева парк Рача ( 3 пати ) . . . . .  . . . . .10.500м2 
• Машинско косење трева во патека  

канал Б.Извори ( 3 пати )                                             . . . . .  9.000 м2 

• Машинско косење трева кружни текови ( 2 пати )  . . . . .   2.218 м2 
• Поливање на трева, грмушки           . . . . . . . . . . . . . . . . .    296.790 м2 
• Собирање трева по маш. косење со изнес.. . . . . . . . . . . .  197.860м2 
• Прашење и полевање сезонско цвеќе . . . . . . . . . . . . .  . . .   3.000 броја 
• Собирање хартија и отпадоци од зеленилото . . . . . . . . .      16  ден 
• Машинско косење трева со грбна косачка, чистење на трња и грмушки на 

ул.„АСНОМ“, ул.„М.Цепенков“, Ул.„Егејска“, ул.„Железничка“, ул.„Гоце Делчев“, 
ул.С:Војвода“, ул.15 ти Корпус“, ул.„Галичица“, ул.„Н.Карев“, ул.„Кленосец“, 
ул.„А.Маринчев“, нас.Х.Узунов,, нас.Даљан, нас.Св.Стефан, с.Пештани, канал на 
Б.Извори до х.Парк и дворно место на Општина Охрид 

 
Месец септември: 

• Машинско косење трева во градски парк  ( 3 пати )  . . . .      148.395 м2 
• Машинско косење трева на бул.„Туристичка“ ( 3 пати )     . . 40.020 м2 
• Машинско косење трева во ул.„ Ј.Сандански“ и  

„7-ми Ноември“   ( 3 пати ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        19.080 м2 
• Машинско косење трева на кружни текови.( 2 пати )  . . .          2.218 м2 
• Машинско косење трева парк Рача.( 2 пати ) . . . . .  .. . . .          7.000 м2 
• Машинско косење трева кај пешачка патека 

Канал Билјанини извори ( 2 пати ). . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . .     6.000 м2 

• Поливање на трева, грмушки           . . . . . . . . . . . . . . . . .           98.930 м2 
• Собирање трева по маш. косење со изнес.. . . . . . . . . . . .         49.465м2 
• Собирање хартија и отпадоци од зеленилото . . . . . . . . .          15  дена 
• Машинско косење трева со грбна косачка, чистење на трња и грмушки нас.Варош, 

канал Билјанини извори, дворно место на Општина, нас.Г.Делчев, с.Трпејца, 
с.Лакочереј, с.Лескоец, с.Велгошти, нас.Рача и нас.Лагадин 

 
 
 

Ред. 
број 

Опис Предвидени 
средства 

Реализирано  
01.01.2020 
30.09.2020 

Процент 
% 

1. Одржување на паркови и 
зеленило и полевање 

8.207.840,00 6.051.345,00 73,7 
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ОПШТИНА ОХРИД 
СЕКТОР ЗА КОМУНАЛЕН РАЗВОЈ, СООБРАЌАЈ И УЛИЦИ 

ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО 
ЗА  2020 ГОДИНА,ТРЕТ  КВАРТАЛ 

 
 

Опис Предвиден
и средства 

Реализација по квартали 
II квартал III квартал IV квартал 

Вредност % Вредност % Вредност % 
 

 

 ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ЗЕЛЕНИЛО 
 

А ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ЗЕЛЕНИЛО ВО  ГРАДСКОТО  ПОДРАЧЈЕ 

1 

Машинско косење трева и собирање трева со 
изнесување 
-паркови         1.286.090 м2 
-Бул.„Туристичка“     346.840 м2 
-ул.„Јане Сандански“ и „7-ми Ноември“  165.360 м2 
-парк Рача59.500 м2 
-кружни текови            15.526 м2 

- канал Биљанини Извори        54.000 м2 

 

1.170.342,o
o 

315.624,oo 
152.766,oo 
57.330,oo 
16.148,oo 
54.600,oo 

 

 
1.980.578,0

0 
534.133,00 
257.341,00 
108.290,00 
28.259,00 
98.280,00 

   

1.800.526,оо 
485.576,оо 
231.504,оо 
108.290,оо 

28.257,о
о 

98.280,оо 

2 
Поливање трева,дрва и грмушки           1.137.695 м2 341.308,

оо 178.074,00  350.148,00    

3 
Собирање трева по машинско косење и изнесување  
989.300 м2 

494.650,
оо 222.593,00  445.186,00    

4 Чистење трева од лист со изнесување98.930 м2 316.576,оо 158.288,00  158.288.00    

5 
Садење сезонско цвеќе 40.000 бр. 932.000,

оо 466.000,00  466.000.00    

6 Припрема на цветни леи, фрезирање и ѓубрење6.000 27.480,о 13.740,00  13.740,00    
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m2 о 

7 
Прашење и полевање сезонско цвеќе12.000 m2 239.760,

оо 175.500,00  239.760,00    

8 
Окопување на дрва и грмушки18.128 бр. 288.779,

оо 144.390,00  144.390,00    

9 

Одржување на жардињери, полевање:                           
16.000 м2 
Одржување на жардињери, плевење:                             
16.000 м2 

        
7.680,оо 

254.880,оо 

 
5.760,00 
127.440,00 

 
 

69.480,00 
129.360,00 

   

1
0 

Кроењережење грмушки        18.600 бр. 139.500,
оо 139.500,00  139.500,00    

1
1 

Кроење режење трендафили       2.200 бр. 33.000,о
о 16.500,00  16.500,00    

1
2 

Кроење дрвореди со одвоз на гранки      782 бр. 634.984,
оо 227.360,00  239.540,00    

1
3 

Собирање хартија и отпадоци        186  пати 552.029,
оо 273.046,00  412.537,00    

 Вкупно: А 7.909.841,оо 3.915.001,0
0 49 5.885.490,0

0 74   
 

Б ОДРЖУВАЊЕ НАЗЕЛЕНИЛО НА ДРУГИ ЈАВНИ ПОВРШИНИ 

1 
Подигање нови и реконструкција на парковски 
површини 300.000,оо   255.990,00 85   

2 

Одржување на локалитетот „Кале“ со постојан тим од 
тројца работници за редовно косење на тревата по 
патеките, одржување на дрвниот фонд, одстранување на 
сувите гранки и заболените стебла како и редовно 
чистење од разни отпадоци 

450.000,оо       
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 Вкупно: Б 750.000,оо   255.990,00 34   
 

В ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ЗЕЛЕНИЛО НА  УЛИЦИ  И  НАСЕЛБИ  ВО  ПОШИРОКОТО  ГРАДСКО  ПОДРАЧЈЕ 

1 
ул.„АСНОМ“                                   4 пати 1.200 м2 

12.000,о
о 

6.000,00  12.000,00    

2 
ул.„Марко Цепенков“                     2 пати 1.000 м2 

5.000,оо 2.500,00  5.000,00    

3 ул.„Егејска“                                     2 пати 530 м2 2.650,оо   1.325,00    
4 ул.„Гоце Делчев“                            6 пати 1.700 м2 25.500,оо 8.500,00  25.500,00    
5 ул.„Сирма Војвода“                      3 пати 450 м2 3.375,оо 1.125,00  3.375,00    
6 ул.„15-ти Корпус“                         3 пати 1.000 м2 7.500,оо   5.000,00    
7 ул.„Галичица“                                3 пати 600 м2 4.500,оо   3.000,00    
8 ул.„Никола Карев“                        3 пати 600 м2 4.500,оо   3.000,00    
9 ул.„Кленоец“                                 3 пати 1.300 м2 9.750,оо 3.250,00  9.750,00    
1
0 

ул. „А.Маринчев“                        2 пати 400 м2 2.000,оо   2.000,00    

1
1 

ул. „Железничка“                          2 пати 1.700 м2 8.500,оо   4.375,00    

1
2 

нас.„Х.Узунов“                             3 пати 560 м2 4,200,оо   2.800,00    

1
3 

нас.„Даљан“                                 5 пати 1.450 м2 18.125,оо 7.250,00  18.125,00    

1
4 

нас.„Св.Стефан“                           2 пати  450 м2 2.250,оо   2.250,00    

1
5 

с.Пештани                                      2 пати 1.500 м2 7.500,оо 3.700,00  7.500,00    

1
6 

нас.„Варош“                                 8 пати 1.600 м2 32.000,оо 12.000,00  28.000,00    

1
7 

Сообраќајна клучка                      5 пати 6. 400 м2 58.240,оо 23.296,00  58.240,00    
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1
8 

Спомен парк на Револуција         2 пати  300 м2 1.500,оо    1.500,00    

1
9 

Дворно место на Општина Охрид   12 пати 1.350  м2 29.484,оо 9.828,00  22.113,00    

2
0 

нас.„Гоце Делчев“                          3 пати 870 м2 6.525,оо 2.175,00  4.350,00    

2
1 

с.Трпејца                                         2 пати 560 м2 2.800,оо   1.400,00    

2
2 

с.Лакочереј                                   2 пати 650 м2 3.250,оо 1.625,00  3.250,00    

2
3 

с.Лескоец                                      2 пати 1.100 м2 5.500,оо 2.750,00  5.500,00    

2
4 

с.Косел                                          2 пати 1.000 м2 5.000,оо   5.000,00    

2
5 

с.Велгошти                                   2 пати 1.900 м2 9.500,оо 4.750,00  9.500,00    

2
6 

нас.„Рача“                                    2 пати 690 м2 3.450,оо 1.725,00  3.450,00    

2
7 

нас.„Лагадин“                             2 пати 810 м2 4.050,oo 2.025,00  4.050,00    

2
8 

С.Свињишта                                еднаш 1.500 м2 3.750,оо       

2
9 

С.Опеница                                   еднаш              740 м2 1.850,оо       

3
0 

С.Куратица                                  еднаш 4.300 м2 10.750,оо       

3
1 

С.Љубаништа                               2 пати 1.200 м2 3.000,оо       

 Вкупно: В 297.999,оо 92.549,00 31 251.353,00 84   

Г ПОТРОШЕНА ВОДА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА 
ПАРКОВИ И ЖАРДИЊЕРИ 

       

1. Потрошена вода за наводнување на паркови и жардињери 1.300.000,0       
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0 

 Вкупно: Г 1.300.000,0
0       

 Вкупно: А, Б и В 10.257.840,о
о 

4.007.550,о
о 39 6.392.833,00 62   

 Изворнафинансирање е БуџетнаОпштинаОхрид 
2020г. 

10.257.840,0
0       

         
 
 
Број  08-10720/30                                                                                                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                                                                         Претседател, 
О х р и д                                                                                                                                            Живка Ангелоска,с.р.   
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА 
ВОДОСНАБДУВАЊЕ 2020 - 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА    

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   усвојување на извештајот за реализација на 

развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2020 - 2022 година за 
периодот од 01.01. до 30.09.2020 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на 
седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
Број 09-10270/112                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден  04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 

    О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА  

ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 
ГОДИНА 

 
Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на  развојната програма за изградба на 
системи за водоснабдување за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
Број  08-10720/31                                                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                            Претседател, 
О х р и д                                                                                                Живка Ангелоска,с.р.   
 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
За реализација на   Развојаната програма  ЈГ 

                           Изградба на системи за водоснабдување  За период од 01.01.2020 – 30.09.2020 
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Програма за изградба на системи за водоснабдување 2020 година  
 

Со оваа програма во периодот за кој се однесува ќе се реализираат проекти за 
водоснабдување со чиста и пика вода за пиење, со што во голема мера ќе се подобри 
квалитетот на живот во Општина Охрид. 

Проширувањето на градежните зони, зголемувањето на населението во градот ја 
налага потребата од натамошно размислување за зголемување на водоснабдувањето на град 
Охрид и околните населени места. Обезбедувањето на чиста вода за пиење со поевтини 
трошоци по пат на гравитација, налага водоводно каптирање на сите извори со акцент на 
реализација на проектот за водоснабдување на Охрид и населените места  со вода од 
Изворот Дувло.  
 

 
Реализацијата на програмата за изградба на системите за водоснабдување е дадена во 

следната табела: 
 



07.12.2020 година                  „Службен гласник“ бр. 15                          страна  94 
 

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 

ОПШТИНА ОХРИД 
СЕКТОР ЗА КОМУНАЛЕН РАЗВОЈ, СООБРАЌАЈ И УЛИЦИ 

ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА  РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  
ЗА 2020 ГОДИНА, ТРЕТ КВАРТАЛ 

 
 

Опис Предвиден
и средства 

Реализација по квартали 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Вредност % Вредност % Вредност % Вредност % 
 

 ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
 

1 Изработка на проектна и друга соодветна документација 
за изградба на водоводни системи во Општина Охрид 1.200.000,oo         

2 Изградба на водоводни линии во Општина Охрид во 
зависност од реализација на урбанистички планови  

4.000.000,oo   1.811.631,o
o 45 

 
2.137.243,о

о 
53   

3 Преприклучување на водоводна мрежа на улица “Абас 
Емин” 1.500.000,oo         

366.027,оо 24   

4 Изградба на водоводна линија на улица “Ванчо 
Питошески” до детска градинка ф 110, Л=140м 864.000,оо         

5 Изградба на водоводна линија на улица “Стив Наумов”   
ф 110, Л=110м 750.000,оо         

6 Изградба  на улични водоводни линии во село Лескоец  1.500.000,oo         

7 Појачување на постојни водоводни мрежи, изградба и 
реконструкција на резервари за вода во рурални средини 

 
2.000.000,oo         

8 

Средства за финансиска подрска на земјоледието и 
руралниот развој за реконструкција на пумпни станици 
во с. Љубаништа и с. Трпејца и замена на пумпи 
вопумпна станица Метропол 

25.000.000,о
о     

 
4.430.000,o

o 
17   

 
      Вкупно: 36.814.000,o

o   1.811.631,o
o 5 

 
6.933.270,о

о 
19   

 Извор на финансирање на програмата е: 36.814.000,o         
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Буџет на Општина Охрид за период 2020 година o 
 
 
 
 
 

 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  ФИНАНСИРАНИ СО СРЕДСТВА ОД  ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

1 Водоснабдување на Охрид и населените места со вода од 
изворот “Дувло“  (Свинишки Извори) 317.000.000,оо         

2 Изградба на нова водоводна линија на улица Абас Емин 12.200.000,о
о         

3 

Изградба на водоводна линија Л-450 метри двоводен 
цевковод  
средно потисна зона од Бејбунар до улица Марко 
Цепенков  
ф-455/L=1580m  10 бари 

25.000.000,о
о         

4 Изградба на водоводни линии и резерварски простор  од  
100 м3 за индустриска зона ТИРЗ во Косел 

13.000.000,о
о         

           
 

 
 
Број  08-10720/32                                                                                                                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                                                                                               Претседател, 
О х р и д                                                                                                                                                                   Живка Ангелоска,с.р.   
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА 
ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 2020 - 2022 ГОДИНА ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА    

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  усвојување на извештајот за реализација на 

развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 
2020 - 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година,  што ja донесе Советот на 
општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/113                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден  04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 

 О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА 

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ ЗА 2020-
2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 

 
 

Член 1 
СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Развојната програма  за изградба на 

системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2020-2022 година за периодот од 
01.01. до 30.09.2020 година. 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
Број  08-10720/33                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                           Претседател 
О х р и д                                                                                                Живка Ангелоска,с.р.   
 

 
ИЗВЕШТАЈ   ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА 

ОД 01.01.2020 ДО 30.09.2020 
РАЗВОЈНАТА Програма за изградба на системи за одведување и пречистување 

на отпадна вода за 2020-2022 година 
 
 
 

 



07.12.2020 година                  „Службен гласник“ бр. 14                          страна  97 
 
 

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 

 Со програмата за изградба на системи за одведување и прочистување 
на отпадна вода за 2020 година, ќе се реализираат голем број на инфраструктурни зафати кои 
се тесно поврзани со изградба на системи за одведување на канализациона и одпадна вода како 
и изградба на системи за одведување на дождовна канализација.  
 
 
 
Реализацијата на програмата е дадена во следната табела: 
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ОПШТИНА ОХРИД 
СЕКТОР ЗА КОМУНАЛЕН РАЗВОЈ, СООБРАЌАЈ И УЛИЦИ 

ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА  ПРОГРАМА ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ  ЗА 
2020-2020 ГОДИНА, ТРЕТ КВАРТАЛ 

 

 
Опис Предвиден

и средства 

Реализација по квартали 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Вредност % Вредност % Вредност % Вредност % 
 

 

 ПРОГРАМА - ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 
 

А   ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

1 
Изградба на улична фекална канализација на дел 
ул.“Туристичка“ од Бензинска пумпа Окта до улица Ариф 
Мустафа  ф-400,280 и 300mm/L-300m дел  1-ва ФАЗА 

1.500.000,o
o         

2 

Изградба на фекална канализација во населба Рача (краци 
меѓу регионален пат Охрид – Св.Наум и патека покрај 
Охридско Езеро, 2-ра  ФАЗА 
ф-200mm/L-300m 
ф-300mm/L-220m 

 
1.800.000,o

o 

 
 

 
68 

 
1.229.476,o

o 

 
68 

 
 

1.229.476,o
o 

 
68   

3 Преприклучување на нова фекална канализација на Абас 
Емин 

2.400.000,o
o        

603.364,оо 25   

4 Изградба на улична фекална канализација на краци во 
Лескоец  

1.000.000,о
о   164.813,oo   16    

164.813,oo   16   

5 

Изградба на улична фекална канализација и 
реконструкција на постојна мрежа во Општина Охрид  
согласно реализација на урбанистички плански 
документации 

4.000.000,o
o 

 
 
 

   1.173.520,o
o 29 

 
2.316.549,о

о 
58   

6 Нивелирање на канализациони шахти и промена на 
капаци 

1.500.000,о
о         

349.839,оо 23   

7 Чистење на канализациона мрежа и канализациони  
шахти 500.000,оо         

8 Изработка на проектна документација за фекална 3.000.000,о         
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канализација о 

 Вкупно: А 15.700.000,о
о  20 2.567.809,о

о 16 
 

4.664.041,о
о 

30   

 

Б   ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  НА АТМОСФЕРСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА 

1 
Изградба на атмосферска канализација на ул „7-
Ноември“( од ул. “Егејска” до  кружен тек кај Здреужение 
на возачи) Ф500/  и Ф400/L760 м 

                    
                      

4.200.000,oo 

 
 
 

 
 
 

      

2 

Изградба на атмосферска канализација на ул „15-ти  
Корпус“ 
(од кружен тек кај Здреужение на возачи до влез во с. 
Лескоец) ф 315,ф 400, ф 500 и ф 630, Л=1.970м 

10.760.000,о
о   2.190.314,o

o 20 
 

4.040.314,о
о 

38   

3 Чистење на атмосферска канализациона мрежа и  шахти      
500.000,оо         

4 Изработка на проектна документација за атмосверска 
канализација 

 
1.000.000,oo         

 Вкупно: Б 16.460.000,o
o   2.190.314,о

о 13 
 

4.040.314,о
о 

25   

 Вкупно А и Б: 32.160.000,оо  27 4.758.123,о
о 15 

 
8.704.355,о

о 
27   

 Извор на финансирање на програмата е: 
Буџет на Општина Охрид за период 2020 година 32.160.000,оо         

           

   ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА И АТМОСВЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ФИН. ОД БУЏЕТ  НА Р.М. И ОД ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ 
ФОНДОВИ 

1 Изградба на улична фекална канализација и пречистителна 
станица во село Трпејца 

61.500.000,о
о         

2 Изработка на проектна документација за пречистителна 
станица во с.Трпејца 2.700.000,оо         
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3 Изградба на улична фекална и атмосферска канализација 
за улица Абас Емин 

26.000.000,о
о         

 
 
 
Број  08-10720/34                                                                                                                                 СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                                                                                       Претседател 
О х р и д                                                                                                                                                            Живка Ангелоска,с.р.   
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА   УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА  ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА   
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА  

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  усвојување на извештајот за реализација на  

програмата за изградба на сообраќајна сигнализација   за периодот од 01.01. до 30.09.2020 
година ,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 
година. 
Број 09-10270/114                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден  04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 

           О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА 

СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 
 

 
Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на  програмата за изградба на 
сообраќајна сигнализација за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
Број  08-10720/35                                                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                             Претседател 
О х р и д                                                                                                 Живка Ангелоска,с.р.   
 

ИЗВЕШТАЈ 
За реализација на програма  ЈФ 

Сообраќајна сигнализација  За период од 01.01.2020 – 30.09.2020  
 
Реализацијата на програмата за сообраќајната сигнализација , претставена преку 
 
- вертикална сообраќајна сигнализација 
- хоризантална сообраќајна сигнализација и  
- забавувачи на сообраќај, заштитни огради и друга сообраќајна опрема  
 
 е дадена во следните табели: 
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ОПШТИНА ОХРИД 
СЕКТОР ЗА КОМУНАЛЕН РАЗВОЈ, СООБРАЌАЈ И УЛИЦИ 

ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА  
ЗА 2020 ГОДИНА, ТРЕТ КВАРТАЛ 

 
 

Опис Предвиден
и средства 

Реализација по квартали 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Вредност % Вредност % Вредност % Вредност % 
 

 ПРОГРАМА - СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
 

А   ВЕРТИКАЛНА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

1 Поправка, одржување  и замена на постојна вертикална 
сообраќајна сигнализација  400.000,oo   182.640,оо 46 182.640,оо 46   

2 Набавка и поставување  нова  вертикална сообр. 
сигнализација 800.000,oo     236.472,oo 30   360.582,оо 45   

3 Набавка-одржавање на сверни огледала на улици во 
Општината  100.000,oo         

4 Електрична семафорска сигнализација - одржување 800.000,oo         

5 Поставување на патоказни табли за културни и историски 
знаменитости 40.000,оо         

 Вкупно: А 2.140.000,o
o   419.112,оо 20  543.222,оо 25   

 

Б   ХОРИЗОНТАЛНА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

1 
Машинско обележување на пешачки премини, и стоп 
линии,стрелки за насочување на сообраќај, паркинг  
простори, полни и испрекинати линии  

3.700.000,o
o   1.920,000,о

о 52 
 

2.782.388,о
о 

75   

2 Машинско обележување  на автобуски, такси  постојки  и 
паркинг за инвалиди 400.000,оо         

3 Машинско  обележување на коловоз на сообраќајни знаци 200.000,оо         

4 
Машинско обележување на 3Д пешачки премини, 
вибрациони ленти, пешачки премини и други ознаки со 
топла и ладна пластична маса 

1.200.000,о
о         
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5 Машинско обележување на  велосипедски патеки 
1.800.000,о

о      214.712,оо 12   

 Вкупно: Б 7.300.000,o
o   1.920.000,о

о 26 2.997.100,о
о 41   

 

В   ЗАБАВУВАЧИ НА СООБРАЌАЈ, ЗАШТИТНИ ОГРАДИ И ДРУГА СООБРАЌАЈНА ОПРЕМА 

1 Поставување и одржавање на забавувачи на сообраќај на 
улици  500.000,oo         

2 
Поставување и одржавање наПВЦ сообраќајна опрема, 
светлосни  катадиоптри на коловоз и друга сообраќајна 
опрема 

3.000.000,o
o         

3 Поставување на рампи и ступчиња 
1.624.000,о

о    55.383,oo 3  187.802,оо 12   

 Вкупно: В 5.124.000,o
o   55.383,oo 1 187.802,оо 4   

 Вкупно: А, Б и В 14.564.000,о
о   

 
2.394.495,о

о 
16 

 
3.728.124,о

о 
26   

 Извор на финансирање на програмата е: 
Буџет на Општина Охрид за период 2020 година 

14.564.000,о
о         

 
 
 
Број  08-10720/36                                                                                                                                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                                                                                                          Претседател 
О х р и д                                                                                                                                                                                Живка Ангелоска,с.р.   
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА 2020 - 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА    

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на извештајот за реализација на 

развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2020 - 2022 година за периодот 
од 01.01. до 30.09.2020 година, што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/115                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 

   О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  

РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА  ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  
ЗА 2020-2022  ЗА ГОДИНА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 

 
Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на  развојната програма  за уредување на 
градежно земјиште за  2020-2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
Број  08-10720/37                                                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                      Претседател 
О х р и д                                                                                          Живка Ангелоска,с.р.   
 

ИЗВЕШТАЈ 
      ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА   

                          УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ФА  ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020 – 30.06.2020 
 
 
 Програмата за уредување на градежно земјиште за 2020 година, изработена од 
Секторот за комунални дејности, сообраќај и улици, ги одредува насоките за решавање на 
комуналните проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани, притоа обезбедувајќи основни 
услови за развој на општината и зголемување на квалитетот на живеење на нашите граѓани. 
 Изработена е врз основа на анализите направени за можната реализација на 
урбанистичките планови во народниот период, писмените забелешки на граѓаните, 
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разговорите со дел од жителите на општината, редовните контакти на Градоначалникот и 
стручните служби, со одборите на МЗ, програмите на УЗ кои се доставуваат до 
општинските служби, како и согледувањата на стручните служби. 
 Согледувајќи го погоре изнесеното, направен е предмер пресметка за висината на 
инвестициите, врз основа на цените и вредноста на реализираните проекти во минатите 
години. 
 Имајќи ја предвид реалната ситуација и проблемите со кои се соочува Општина 
Охрид на финансиски план, сепак се надеваме дека оваа програма ќе биде реализирана во 
целост, а со тоа ќе одговориме во најголем дел на потребата на граѓаните. 
 Со оваа програма посебно се опфатени следните сегменти, и тоа: 
 -изработка на урбанистички планови; 
 -подготвување и расчистување на земјиштето со посебен акцент на решавање на 
имотно-правните односи; 
 -изработка на водоводна, канализациона и мрежа за одводни води; 
 -асфалтирање, тампонирање, поставување на улични рабници и поплочување на 
тротоари; 
 На дел од улиците ќе се врши делумна санација на истите, на дел тампонирање, на 
дел целосна санација и тоа по однос на целосната инфраструктура. 
 За целосна реализација на ова програма, потребно е да се реши финансирањето на 
истата, па за таа цел ги предлагаме следните извори на финансирање. 
 
 ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
А) Надомест за уредување на градежно земјиште 
Б) Изворни приходи на општината   
В) Средства од разни домашни и меѓунардни институции 
 
ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
 Во овој дел се регулира решавањето на имотно-правните односи и исплаќањето 
надоместок за експропријација на земјиште. 
 
 
Реализацијата на оваа програма е дадена во следната табела: 
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ОПШТИНА ОХРИД 
СЕКТОР ЗА КОМУНАЛЕН РАЗВОЈ, СООБРАЌАЈ И УЛИЦИ 

ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА РАЗВОЈАНАТА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  
ЗА 2020 ГОДИНА, ТРЕТ КВАРТАЛ 

 

 
Опис Предвиден

и средства 

Реализација по квартали 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Вредност % Вредност % Вредност % Вредност % 
 

I ПРОГРАМА  ЗА  УРЕДУВАЊЕ  НА  ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ  ЗА 2020 година 
 

A НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

1 
Експропријација на земјиште за отварање на пристапни 
патишта и улици согласно детални урбанистички 
планови  

10.000.000,oo     5.637.580,oo 56 6.634.912,оо 66   

2 Плаќање на стари обврски по судски решенија 38.000.000,oo   22.253.531,oo 59 33.242.659,оо 87   
3 Рушење на објекти 5.500.000,оо       923.240,oo 17  4.503.682,,oo 82   

  Вкупно А: 
53..500.000,o

o    28.814.351,oo 54 44.381.253,oo 83   
 

Б АСФАЛТИРАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ПРИСТАПНИ  ПАТИШТА 
1 Изработка  на проектна  и техничка документација 3.000.000,oo         
2 Стручна ревизија на  проекти 200.000,oo         
3 Изработка на елаборати за животна средина за проекти 200.000,оо         

4 Вршење на стручен надзор на изградба, реконструкција 
и одржување  на  објекти 1.500.000,oo        139.811,oo 9      201.852,oo 13   

5 Реконструкција на улица “Охридска Бригада“  2.400.000,оо       2.330.723,oo 97   

6 Реконструкција на улица “1 ва Македонска Ударна 
Бригада“ 13.400.000,оо     4.337.892,oo 32 12.952.426,oo 97   

7 Реконструкција на улица “Абас Емин“   6.000.000,оо         

8 Санација на улична патна мрежа во град Охрид и 
асвалтирање на тесни улици 11.000.000,оо     8.912.845,oo 81   8.912.845,oo 81   

9 Реконструкција на постојни кружни крстосници 2.500.000,оо       1.739.957,oo 70   
1 Реконстукција на улици во населба Христо Узунов 4.200.000,оо     1.351.381,oo 32   4.200.000,oo 10   
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0 0 
1
1 Реконстукција на улица 2 во комплекс Касарна 9.200.000,оо     3.212.334,oo 35   9.167.724,oo 99   

1
2 

Реконструкција на тротоар, велосипедски патеки на 
ул.15 ти Корпус,  изградба  на  тротоари  и  велосипедски  
патеки  на  ул. 15 ти Корпус 

13.000.000,оо       6.333.072,oo 49   

1
3 Реконструкција на улица “Марко Цепенков“ 3.200.000,оо         

1
4 Изградба и реконструкција на паркинг места 3.000.000,оо        611.595,oo 20      611.595,oo 20   

1
5 Изработка на геодетски елаборати 600.000,оо         179.944,oo 30   

1
6 

Средства наменети за плаќање на изведени работи  во 
2019 година а ќе се плаќаат во 2020 година 8.000.000,оо       

4.200.000,oo 52   6.880.000,oo 86   

1
7 Изработка на техничка документација за гасификација  1.000.000,оо         

1
8 Изработка на елаборати за сеизмолошко испитување 240.000,оо         

 Вкупно Б: 82.640.000,оо   22.765.858,oo 27 53.510.138,oo 65   
 

В ПОПЛОЧУВАЊЕ  И ОДРЖУВАЊЕ НА ТРОТОАРИ И УЛИЦИ 

1 Поплочување и одржување на  улици 5.500.000,оо    
2.468.970,oo 45   4.217.758,oo 77   

2 Тампонирање на  улици и пристапни патишта 3.000.000,оо         

 Вкупно В: 8.500.000,оо    
2.468.970,oo 29   4.217.758,oo 50   

 

Г   ПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ  НА УРБАНА И ДРУГА ОПРЕМА 
1 Набавка и одржување на урбана опрема 3.650.000,оо      944.506,oo 26   1.749.826,oo 48   
2 Изградба и опремување на автобуски постојки 1.800.000,оо         
 Вкупно Г: 5.450.000,оо      944.506,oo 17   1.749.826,oo   32   

 

Д   ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ 
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1 Партерно уредување на плоштад “Крушевска 
Република“ 3.500.000,оо         

2 Санација и изградба  на потпорни ѕидови во Општина 
Охрид 3.500.000,оо    

3.276.330,oo 94   3.276.330,oo 94   

3 Уредување на речно корито на река Грашница на потег 
од ул. Булевар Туристичка до ул.Железничка  - I  фаза  

7.000.000, 
оо         

4 Изградба и поставување на подземни  контенјери 1.300.000,оо         

 Вкупно Д: 15.300.000,оо    
3.276.330,oo 21  3.276.330,oo 21   

 

Ѓ Е ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА, ВЕЛОСИПЕДСКИ ЛЕНТИ И ПАТЕКИ 
ѓ Изградба и реконструкција на детски игралишта  3.500.000,оо          359.319,oo 10   

е Изградба и реконструкција на велосипедски ленти и 
патеки 1.300.000,оо         563.157,oo 43   

 Вкупно Ѓ и Е: 4.800.000,оо          922.476,оо 19   
 

 Вкупно А, Б, В, Г, Д, Ѓ и Е 170.190.000,о
о   58.273.015,o

o 34 108.057.781,о
о 63   

 Извор на финансирање на програмата е: 
Буџет на Општина Охрид за период 2020 година 

  
170.190.000,оо         

 
 
Број  08-10720/38                                                                                                                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                                                                                                 Претседател 
О х р и д                                                                                                                                                                         Живка Ангелоска,с.р.   
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 

(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на 
Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО 
ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО  ЗА 2020 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 

30.09.2020 ГОДИНА   

 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  усвојување на Извештајот за реализација на 
Програма за активностите на Општина Охрид во областа на образованието  за 2020 година 
за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година ,  што ja донесе Советот на општина Охрид на 
седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/116                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                 д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид 
(„Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), 
Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година ја донесе 
следната: 
 

         О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  ПРОГРАМАТА ЗА 

АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА  2020 
ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 

 
Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 
општина Охрид во областа на образованието за периодот од 01.01.до 30.09.2020 година. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник 
на општина Охрид“.  
 
Број  08-10720/39                                                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                        Претседател 
О х р и д                                                                                             Живка Ангелоска,с.р. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМАTA  ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2020 ГОДИНА 
за периодот 01.01.2020 – 30.09.2020 година 

 Вовед:       

Во рамките на своите надлежности и во делокругот на своите работни задачи Одделението 
за образование го администрира  основното и средното образованието во Општина Охрид. 

Најголем дел во  периодот 01.01 - 30.09.2020 г., кој е во знакот на пандемијата со Корона 
вирусот,сите активности во областа на образованието (училишни и вонучилишни) се одвиваат во 
согласност со  препораките и протоколите  пропишани од надлежните институции.Така на пр. 
наставата во основните и во средните училишта  во периодот март-јуни  во целост се одвиваше 
онлајн а училишните екскурзии воопшто не се реализираа. 

Пред почетокот на учебната 2020-2021 год. во училиштата извршени се обележувања на 
училишните простории со промотивен материјал и насоки на движење, извршено е молерисување 
на училници, темелно чистење на тоалетите, означување на целиот простор со насоки на движење 
и знаци за почитување на мерките, изработка на Кодекси за однесување на ученици/ наставници/ 
родители во време на Пандемија, училиштата целосно се снабдени со средства за хигиена и 
дезинфекција како и со  заштитни маски за вработените и учениците . 

Во врска со начинот на одвивање на наставата со физичко присуство во училниците со 
поголем број на ученици, учениците се поделени на групи, со што наставата се одвива во групи, а  
клупите се наместени по протокол, со почитување на растојание од 1,5 м. 

Согласно препораките и дадените насоки , од МОН добиена е согласност за одвивање 
настава со физичко присуство во сите основните училишта во Општина Охрид од прво до трето 
одделение, додека во ПУ Далјан, ПУ Ливоишта, ПУ Косел, ОУ „Св.Наум Охридски“ с. Пештани 
со ПУ Трпејца, Пу Елшани и ПУ Коњско за настава со физичко присуство од прво до петто 
одделение. 

Во ОМУ „Методи Патче“ наставата за учениците по инструмент се одвива со физичко 
присуство во сите одделенија, додека настава солфеж се одвива онлајн. 

Наставата во другите одделенија во сите основни училишта се одвива онлајн 

За таа цел пред почетокот на новата учебна година во сите основни училишта извршена е 
набавка на бесконтактни топломери во износ од 125.000,00 ден и отпочнаа постапки за набавка на 
комјутери и останата ИТ опрема, во износ од 4.000.000,00 денари.(општински средства). 

Од отпочнување на наставата во основните училишта во Општина Охрид и покрај 
Пандемијата, во текот на месец октомври не се забележни било какви проблеми во одвивање на 
наставата со физичко присуство. 

Во средните училишта во Општина Охрид наставата  во целост се одвива онлајн. 
За таа цел пред почетокот на новата учебна година во сите средни училишта набавени се  

бесконтактни топломери и отпочнаа постапки за набавка на комјутери и останата ИТ опрема, 
потребни за непречено одвивање на наставата . Набавена е информатичка опрема во износ од  
1.200.000,00 денари(средства од блок дотации). 
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            Во овој период (01.01.-30.09.2020) Одделението за образование во соработка со 
централната власт тековно ги администрира основните и средните училишта (согласно законите за 
основно и средно образование, како и согласно актуелните правилници и нормативи донесени од 
страна на ресорното министерство): 

       -  На почетокот од 2020 година,како и секоја година , Одделението за образование достави  
до МОН предлог-план за упис на ученици во прва година во средните училишта, како основ за 
подготвување на Конкурсите за упис на ученици во  учебната 2020/2021 година. 

- Во Одделението за образование, тековно, според потребите, се изготвуваа и се доставуваа 
до училиштата согласности за ангажирање лица до три месеци на ослободени работни места по 
различен основ: пензионирање, боледување, неплатено отсуство,согласности  за отпочнување 
постапки за јавни набавки, согласности за исплаќање средства од општинската сметка, и 
воедно, се следи законитоста во овој дел од работењето на училиштата.     

        -Во Одделението за образование се  врши контрола на месечните пресметки на плати за 
вработените во училиштата и истите се проследуваат до надлежното министерство. 

- Во соработка со другите одделенија, се обезбедува потребната документација за 
добивање одобренија за реконструкции и градби, како основ за отпочнување и реализација на низа 
реконструкции и капитални инвестиции, кои се дел од Програмата за образование.      

ПРОЕКТИ: 

Согласно препораките за борба против пандемијата КОВИД – 19 реализацијата на 
проектите се одвива онлајн, согласно насоките кои ги даваат донаторите, министерствата и 
другите институции. 

- Проект „Електричниот отпад создава можности – WEEE Creates possibilities“ – се реализира 
во соработка со Центарот за климатски промени - Целта на проектот е подигнување на свеста 
на населението со фокус на децата од основните училишта во Охрид, за негативните влијанија на 
електричниот и електронски отпад (ЕЕО) врз животната средина и здравјето на луѓето, како и да ја 
истакне потребата од селектирање на овој отпад. Проектот се спроведува во дел од основните 
училишта во Општина Охрид.  

- „ЕРАЗМУС+“ Национална Агенција за Европски образовни програми и мобилност – на 
почетокот на 2020 година училиштата активно аплицираа на повиците кои се објавени во рамки на 
ЕРАЗМУС + програмата. Во рамки на програмата „ЕРАЗМУС+“ и во текот на 2020 година 
продолжија да се реализираат активности врз основ на претходно добиените проекти во 2019 
година и тоа: ОСУ „Св.Климент Охридски“ – „Connecting schools across border 2018-2020“ и 
„Обединети во различноста: УНЕСКО регионално наследство во рамките на европскиот идентитет 
2018-2020“. 

Во 2019 година ООУ „Ванчо Николески“ с.Лескоец во рамки на програмата ERASMUS + 
ги доби два проекти кои траат од 01.09.2019 – 31.08.2021 година:  

- Прв проект: ООУ „Ванчо Николески“ е партнер училиште, согласно правилата за акција КА229 – 
Стратегиски партнерства за училишни размени. 

Британската Национална агенција во рамките на Програмата Еразмус+, ја одобри 
за  финансирање апликацијата во која ОУ„Ванчо Николески“ се јавува како партнер училиште. 
Согласно правилата за акција КА229– Стратегиски партнерства за училишни размени, 
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Националната агенција за европски образовни програми и мобилност , одобри грант за користење 
на средства во висина од 18.459,00 евра во денарска противредност. 

Име на проектот: Clean nature – long life. (Чиста природа – долг живот) 

Партнери во проектот: Велика Британија, Северна Македонија, Турција, Португалија и 
Романија.Прва мобилна средба во Охрид – 03 – 09 Ноември 2019. 

- Втор проект: Основното училиште „Ванчо Николески “ е партнер училиште, согласно 
правилата за акција КА229 – Стратегиски партнерства за училишни размени. 

Полската Национална агенција во рамките на Програмата Еразмус+, ја одобри 
за  финансирање апликацијата во која нашето училиште за јавува како партнер училиште. 
Согласно правилата за акција КА229 – Стратегиски партнерства за училишни 
размени,Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ,одобри грант за 
користење на средства во висина од 31.320,00 евра во денарска противредност. 

Име на проектот: Breaking barriers through sharing treasures (Бришење бариери преку 
споделување богатства) 
Партнери во проектот: Полска, Северна Македонија, Турција, Португалија, Грција и Италија 
 Прва мобилна средба во Охрид – 17 – 23 Ноември 2019. 
Средствата од двата проекти  училиштето ќе ги користи во текот на 2020/21 год.  

- Програма „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен 
систем“ – се спроведува од страна на МОН, а согласно потпишан Меморандум за соработка  со 
Швајцарската агенција за развој и соработка. Главна цел на програмата е успешно спроведување 
на теоријата во дневната пракса при работа на воспитно образовните институции, со што би се  
влијаело на подигнување на еколошката свест кај сегашните и идните генерации на одржлив 
еколошки и финансиски развој и заштеди не само за градинките и училиштата, туку и на сите 
инволвирани страни: министерството за образование, општините и пошироката јавност. 

- Проект за меѓуетничка интеграција во образованието на млади: Целта на овој проект 
е да помогне во овозможувањето позитивни интеракции меѓу младите од различна етничка 
припадност на ниво на училиште и на заедница, истовремено подобрувајќи ги вештините за 
граѓанско образование, однесувања и волонтерски практики на младите. Со финансии од 
Министерството за одбрана на САД, програмата исто така обезбедува соодветни придонеси за 
покривање на трошоците за реновирање и други физички подобрувања идентификувани од страна 
на младите запишани во училиштата кои се дел од оваа програма.  

Овој проект тесно соработува со централната и локалната власт, сите основни и средни 
училишта и што е најважно со учениците, наставниците, родителите и лидерите од различни 
заедници за да создадат можности за интеракција помеѓу училишните заедници и да се поттикне 
подобра меѓуетничка кохезија меѓу младите. Исто така овој проект соработува со Министерството 
за образование и наука, за да го поддржи процесот  на ревидирање на содржините за граѓанско 
образование и вклучување на учениците во училишниот и заедничкиот живот, промовирајќи 
учество на учениците во процесите на донесување одлуки во нивните училишта и општини. 

Во рамки на проектот предвидена е изработка на Стратегии за меѓуетничка интеграција на 
младите во 10 избрани општини во државата, за што во месец февруари во Скопје се одржа и 
заедничка работилница за обука на вработени во одделенијата за образование во општините. Во 
тек е процесот на изработка на Стратегијата, за што како прв чекор беше формирана Комисија од 
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страна на Градоначалникот на Општина Охрид која ќе работи на изработка на Стратегијата. 
Целокупната постапка поради пандемијата Ковид-19 се одвива онлајн. 

АКТИВНОСТИ: 
 
Од активностите кои спаѓаат во рамките на капитални инвестиции како и  тековно 
одржување на училишните  објекти и опрема ,во периодот 01.01.-30.09.2020 реализирани се 
следните: 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ: 
 

- Извршена е замена на столарија во ОУ„Христо Узунов“ во  износ од 3.000.000,00 ден. 
средства  по проект на  Југозападен плански регион. 

             - Извршена е замена на надворешната столарија во  новата зграда на ОУ„Григор Прличев“ 
во вредност од  652.607,00 ден. општински средства 

            - Извршена е замена на столарија во ОМУ„Методи Патче“ – во вредност од  484.909,00 
ден.општински средства 

            - Извршена е замена на столарија во ПУДалјан – во вредност од  208.150,00 ден.општински 
средства 

- Извршена е реконструкција на санитарни јазли во ОУ„Христо Узунов“ –  во вредност од 
2.906.694,00 ден.општински средства 

             - Во тек е  Санација на санитарни јазли  во ОУ„Григор Прличев“– во вредност од 
272.910,00 ден. – општински средства 
   - Во тек е  санација на подови во училници во ОУ„Христо Узунов“, во вредност од  
1.950.540,00 ден. општински средства 
   - Во тек е  санација на подови во училници во ОУ„Кочо Рацин“, во вредност од  
1.392.400,00 ден. општински средства 

             -Извршено e молерисување на ѕидовите во ходниците и надворешните ѕидови во старата 
училишна зграда на ОУ„Григор Прличев“, во износ од 33 000 денари).Финансирано  од сопствени 
средства; 

              -Извршена е санација на ѕидовите во холовите од ОУ„Живко Чинго“-Велгошти и 
варосување на истите. За оваа инвестиција се потрошени 60 000 денари средства обезбедени од 
страна на општина Охрид; 

-Извршено e молерисување во Централното училиште „Кочо Рацин“, во износ од 60.000,00 
денари општински средства; 

               -Извршено e молерисување во ОУ„Св.Климент Охридски“, во износ од 58.000,00 ден. 
Општински средства 

               -Извршено е молерисување на сите училници во двете училишни згради на ОУ„Братство-
единство“, како и долниот дел на ходниците со мрсна/акрилна боја во износ од 70.000 
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денари.Исплатата е извршена од средства од блок дотацијата. Останатиот дел е покриен со 
доброволни прилози од  родителите и фирми од Охрид. 

- Извршено е оградување и поставување клупи во училишен двор на ОУ„Григор Прличев“ 
во вредност од 531.413,00 ден. општински средства; 

- Во тек е оградување на училишен двор на ОУ„Ванчо Николески“-Лескоец во вредност од 
78.517,00 ден. општински средства; 

                 - Извршено е санирање на просторот пред влезот во ПУ Рача (средства од Општина 
Охрид за набавка на плочки) во вредност од 53.413,00 ден.  

                  - Добиена е донација на 400 м2 ламинат со кој е извршена комплетна промена на 
подовите во подрачните училишта ПУ Коњско и ПУ Далјан и дел училници во ОУ„Св.Климент 
Охридски“ и ООУ „Григор Прличев“.Со општински средства е извршено поставување на 
ламинатот. 

                  -Извршена е промена на ПВЦ подна облогаво ОМУ „Методи Патче“ во вредност од  -  
50 272,00  денари  сопствени средства 

                 - Во ОУ Братство единство“ извршена е поправка и санација на ученички тоалети во 
вкупен износ од 59,918,оо ден. општински средства  

- Во ОУ „Григор Прличев“- Охрид беше поставено осветлување на надворешноста на 
училиштето, што опфати комплетно осветлување на училишниот двор со 22 рефлектори од 150, 
100, 50 вати и 12 фенерични сијалици. Со поставувањето на економични светилки се овозможува 
значителна заштеда на електрична енергија. Осветлувањето е комплетна донација (од 3000 евра) 
од проф. др. Зоран Тунтев и ЛК Лихнидос. 

- Дел од осветлувањето на училишниот двор во ОУ„Христо Узунов“ е  донација од ЛК 
Лихнидос Охрид, а 60.000,00 ден.учество од Општина Охрид 

              - Извршено е осветлувањето на училишниот двор во ОУ„Св.Климент Охридски“ ,донација 
од ЛК Лихнидос Охрид, а 60.000,00 ден. учество од Општина Охрид 

         - Во ОМУ „Методи Патче“ извршена е набавка на клими од сопствени средства во вредност 
од 38 529,00 денари 

- Во ОУ „Живко Чинго“-Велгошти извршена е набавка на клима уреди од сопствени 
средства во вредност од     40 000 денари и 10 000 денари пропратен материјал. 

                - Во ОУ„Григор Прличев“ набавени се  специјални машини под пареа ( од сопствени 
средства) 12 000,00 денар); Извршено темелно чистење на тоалетите 

 -Во ОУ „Братство Единство“ уредена е  дополнителна фискултурна сала со татами под од 
50м2 во старата трпезарија во централна зграда со донација од 2000 USD од Macedonian School 
Projects и добиена е  донација  на 2 пунктови за дезинфекција со дезинфекциони средства  и 2 
безконтактни топломери од страна на ТИКА. 
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              - Општина Охрид доби донација од 50 таблет компјутери од компанијата „Еколог 
Интернешнл за учениците од социјално-ранливи семејства од Охрид кои имаа потреба од вакви 
електронски уреди за да можат да ја следат наставата „онлајн“. 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

             - Во СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ извршена е  адаптација и реконструкција на 
санитарии - промената е комплет одводна инсталација внатре во тоалетите - во износ од 640.959,00 
денари- средства од блок дотација; 
 
             -Преградување и  реновирање на училница и промена   на столарија - 363,163,00 ден.од 
средства од блок дотации; 
                
              -Демонтажа и монтажа на олуци -48.000,00 ден.-средства од блок дотации 
   - Извршено е поставување на фекална канализација околу училиштето - цевки Ф 200 
должина 85 метри и 5 шахти (изведба ЈП „Нискоградба“ - Охрид).  
 
   -Извршена е замена на столарија – износ на инвестиција 1.890.000,00 денари,средства  од 
блок дотација; 
 
               - Извршена е адаптација на простории во кабинети за здравствена струка (со адаптацијата 
се добиени 2 кабинети за здравствена струка – молерај, променети подови, прозори и врати на 
еден кабинет и електрична инсталација) во износ од 141.600,00 денари, сопствени средства. 

             -Во ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“  извршена поправка на таванот и поврзување на 
инсталација за парно греење за што беа потрошени 2.567.686,00 денари,средства од блок дотација; 
        -Извршена е замена на дотраената  дрвена  конструкција од портирницата со нова ПВЦ 
столарија во вредност од  29.200,00 денари  

       -Се врши  реконструкција на подови во ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ во износ од 2.102.170 
ден. –средства од блок дотација 
 
                   - Со средства од МОН во ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“- извршена е комплетна 
промена на надворешна столарија и промена на покривот во училишната зграда во износ од 
12.000.000,00 ден.,извршено е поставување на термо фасада, промена на покрив во работилница и 
столарија во работилница. 
 
   -Од сопствени средства извршена е санација на опшивки на ѕидови  (после извршена 
замена на дотраената дрвена конструкција од портирницата со нова ПВЦ столарија) во вредност 
од 11.000,00 денари. 

- Од сопствени средства извршена е набавка на информатичка и видео опрема во износ од 
24.658,00 денари. 

   
     -Во ОСУ „Св.Климент Охридски“ извршена е  реконструкција на ѕидови во износ од  
378.780,- денари,со средства од блок дотација; 
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 - Набавен е нов парен котел во износ од 105.000,00 ден.,со средства од блок дотација; 
 
    -Во ОУТУ „Ванчо Питошески“ извршено е молерисување во училиштето во износ од 60 
000,00 денари ; 
 

- Исплатени се 599.240,00 денари за набавка на ИТ Опрема и набавка на опрема за 
кабинети,средства од блок дотација; 
 
               - Со средства од Светска банка извршена е реконструкција на тоалети и изградба на 
кабинет за практична настава со комплет опрема во износ од 1.480.000,00 ден. 

                   - Од сопствени средства исплатени се 345.096,00 денари  за реализација на  
Грант проектот „Градење капацитети во туристичкиот сектор“.  
 
Во  продолжение табеларно Ви  прикажуваме  планирано - реализирано од Програмата за 
основно и средно образование за 2020 година во периодот 01.01.30.09.  
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Планирано-реализирано во периодот 01.01- 30.09 2020г. 
 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:    

образовни асистенти(дел од програмата за социјална заштита). 
                                                        

Планирано во Програмата 
за основно образование                
за 2020г  

 
 

РОК 

 
 

НОСИТЕЛ 
 

ИЗВОР    НА    ФИНАНСИСКИ     СРЕДСТВА 

 

Реализирано до 30.09.2020 

Блок- дотации 
Општински 

средства 
Сопствени 
средства  

I Капитални инвестиции  и 
реконструкции 
 

      

  
Промена на кров(азбестни 
табли) 

 ОУ„Св.Наум 
Охридски“-објект во 
Пештани 

   Начелна согласност  МОН 

 Изградба на училишна 
спортска сала 

 ОУ „Ванчо 
Николески“ Лескоец 

   Начелна согласност  МОН (нерешени 
имотно- правни работи ја попречуваат 
реализацијата  ) 

 Изградба на училишна 
спортска сала 

 ОУ„Кочо Рацин“    Начелна согласност  МОН (нерешени 
имотно- правни работи ја попречуваат 
реализацијата  ) 

 Замена на надворешна 
столарија 

 ОУ„Христо Узунов“    Југозападен плански регион реализирано 
,вредност 3.000.000,00 ден 

 Санација подови во 
училници 

 ОУ„Христо Узунов“  1.950.540,00  Завршена е  постапката за јавна набавка, 
санацијата на подовите во училиштето е во 
тек 

 Уредување  на училишен 
двор 

 ОУ„Христо Узунов“  300.000,00   

  
 
Замена на столарија 
 

  
ОУ„Св.Наум 
Охридски“-објект во 
Пештани 
 
 

    
 
Начелна согласност  МОН 

 Оградување на училишниот 
парк со ограда и влезна 
врата 

 ОУ„Живко Чинго“           
100.000,00 
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 Изградба на регионален 
центар за обука на наставен  
кадар 

 ОУ„Св.Наум 
Охридски“-ПУ 
Трпејца 

   Во соработка со МОН   

  
Реконструкција на 
училиштето 

 ОУ „Св.Наум 
Охридски“ с.Пештани 
– ПУ Трпејца 

      Донација 

 Поставување на дренажа 
околу училишниот објект 

 ОУ„Кочо Рацин“-ПУ 
Д.Лакочереј 

 345.000,00   

 Санација на подови во 
училници 

 ОУ„Кочо Рацин“-ПУ 
Д.Лакочереј 

 1.392.400,00  Постапката за јавна набавка  е завршена, 
реализацијата е во тек 

 Санација на фасада  ОУ„Григор Прличев“-    Начелна согласност  МОН 

 Замена на надворешна 
столарија 

 ОУ„Григор Прличев“-
новата зграда 

 652.607,00  Постапката за јавна набавка е завршена, 
реализацијата во тек 

 Изградба на нов училишен 
објект 

 ОУ„Братство 
единство“-објект Крст 
Џамија 

   Донација „ТИКА“                           Се 
работи на обезбедување потребна 
документација за отпочнување на изградба 
на новиот објект 

  
Изработка на дренажа  

  
ОУ „Братство 
единство“ - Лескајца 

    
Донација 

 Санација на водоводна и 
одводна мрежа 

 ОУ „Братство 
единство“ - Лескајца 

 868.453,00   

 Оградување на училишниот 
парк со ограда и лизгачка 
врата 

 ОУ „Ванчо 
Николески“ с.Лескоец 

 78.517,00  Реализацијата е во тек. 

 Поплочување на училишен 
двор 

 ОУ „Св.Климент 
Охридски“ 

 600.000,00   

 Надворешна столарија    ОУ „Св.Климент 
Охридски“ПУ Далјан 

 300.000,00  Реализацијата е во тек 

 Замена на столарија  ОМУ „Методи Патче“  521.643,00  Реализирано во целост 

 Изработка на метална 
заштитна ограда  

 ОМУ „Методи Патче“    Други извори 

  
 
Санација.на санитарни јазли  

  
Во сите основни 
училишта  

 
 
 

3.700.000,00 

 Извршена е санација на санитарните јазли 
во ОУ„Христо Узунов во вредност од 
2.906.694 ден и во ОУ„Григор Прличев“ во 
вредност од 272.910,00 ден 
 

 Набавка.на информатичка 
опрема  

 Во сите основни 
училишта  

 
4.000.000,00 

 Постапките на јавна набавка на компјутери 
и ИТ опрема започнаа во текот на 
септември  
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 Набавка на друга опрема 
(бесконтактни топломери) 

 Во сите основни 
училишта  125.000,00  Реализирано во целост 

  
Вкупно НА:  
 
 
 
 

    
14.934.160,00 

   531.413,00 ден  се исплатени за  
оградување и поставување клупи во 
училишен двор на ОУ„Григор Прличев“; 

 Тековно одржување на 
објекти и опрема 

 
 

 
основни училишта 

 
 

 
2.508.000,00 

 
896.000,00 

Од оваа ставка се покриваат трошоците за 
варосување на училиштата ,тековните 
поправки на системите за парно 
греење.Исплатени се 241.978 ,00 ден 
сопствени средсва од училиштата 

  
уредување на отворени 
спортски терени и дворни 
места во основните  
училишта 

 
 

 
 
Општин Охрид , 
Лајонс 
клуб„Лихнидос“ и 
основните училишта 

 

 
 
 

 
 
логистика 

 
Општината учествува со по 60.000,00 ден 
за секое училиште  вклучено во  проектот 
осветлување на училишните дворови од 
страна на Лајонс клуб„Лихнидос“. Досега 
се осветлени дворовите во ОУ„Григор 
Прличев“,ОУ„Христо Узунов“ и 
ОУ„Св.Климент Охридски 

 Опрема и машини  основни училишта   730.000,00 Потрошени се 205.070,0 ден сопствени 
средства на училиштата 

 ПРОЕКТИ и 
АКТИВНОСТИ 

      

  
Продолжен  престој   

15септември- 
10 јуни     
(законски 
основ) 

Општина Охрид  
основни училишта 

  1.906.400,00 
 Исплатени се 1.573.818,00 ден 

  
Персонални образовни 
асистенти 

Проект кој е во 
рамките на 
Програмата за 
социјална 
заштита 

Основни училишта и 
УНДП 

  
93.600,00  

486.800,00  УНДП ,                         И во овој 
проект општината учествива со свој 
дел,20% од платите за асистентите 

 Обезбедување на 
училиштата со чуварска 
служба и сметководители 

  
 1.840.000,00  

162.888,00 ден    Поради мерките во корона 
кризата ,реализацијата отпочна во 

септември иако постапката за јавна набавка 
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на Агенција за привремени вработувања е 
завршена во март 

  
Мобилност Еразмус+ 
5.022.126,00       

  

   

Поради пандемијата со Корона вирусот 
делумно се реализирани планираните 
активности ,само 1.464.828,00 ден или 

29,17%  

 Детски  семафор – 
Општинска сообраќајно-
воспитна манифестација 

мај СВР, општина Охрид 
и основните училишта 

      логистика Поради пандемијата со Корона вирусот 
активноста не се реализираше. 

  
Безбедни  училишта 

 
декември-март 

СВР, општина 
Охрид,основни  

  
Логистика 

логистика Овие активности од почетокот на 
пандемијата не се реализираат. Доколку се 
створат услови, истите ќе се реализираат. 

  
„Реонскиот полицаец Ве 
советува“ 

 
тековно 

СВР, општина 
Охрид,основни 
училишта 

  
Логистика 

логистика Овие активности од почетокот на 
пандемијата не се реализираат. Доколку се 
створат услови, истите ќе се реализираат. 

 Училишни игри без граници Декември-мај Извиднички 
одред„Пионер“ 
основни училишта 

  логистика Активноста се реализираше во пред 
почетокот на 2020 година. 

 Образованието и полицијата 
против дрогата во 
заедницата 

октомври-
декември 

 
СВР,општина Охрид, 
основни училишта 

 Логистика логистика Овие активности од почетокот на 
пандемијата не се реализираат. Доколку се 
створат услови, истите ќе се реализираат. 

  
Доделување стипендии на 
ученици  

Октомври-
ноември 

Општина Охрид   
1.161.000,00 

 Реализирано во целост.Во тек е Конкурсот 
за доделување стипендии за учебната 2020-
2021 година 

 Финансиска поддршка и 
превоз на талентирани 
ученици  за учество на 
државни и меѓународни 
натпревари  

 
мај-јуни 

Општина Охрид 
Основни училишта 

  
   

 
189.000,00 

Поради пандемијата со Корона вирусот 
овој дел од програмата не се реализира 

 Наградување на ученици 
кои освоиле  први места на 
државни и меѓународни 
натпревар 

24 мај  
Општина Охрид 
Основни училишта 

 
 

 
 

 
 

Поради пандемијата со Корона вирусот 
овој дел од програмата не се реализира 

 Манифестации 
организирани  по разни 

тековно Основни училиштата   
Логистика 

 
112.173,00 

 
Поради пандемијата со Корона вирусот 
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поводи (патронати,државни 
празници)  

овој дел од програмата не се реализира 
 
 

  
III ТЕКОВНИ   РАБОТИ 

 
 

 
Плати и придонеси за 
вработените 

 
Тековно  

Општина 
Охрид,основни 
училишта,МОН 

 
   
249.000.000,00 
 

  Исплатени се 183.679.983,00 ден. од блок 
дотации 

  
Режиски трошоци  

 
тековно 

Општина 
Охрид,основни 
училишта 

 
10.424.584,00 

 
  6.386.000,00 
 

 
372.000,00 

Исплатени се 9.297.365,00 ден 
од.блок.дотации,1.217.019ден.  општински 
средства и 43.764,00 ден од сопствени 
средства на училиштата 

 Превоз на ученици кои 
живеат на оддалеченост 
поголема од 2 км од  
училиштето 

 
Тековно 
(законски 
основ) 

Општина 
Охрид,основни 
училишта 2.862.121,00 

 
 
     
 450.000,00 

  
Исплатени се 1.617.403,оо ден  од блок 
дотации и 705. 353,00 ден . општински 
средства 
 
 

  
Исплата на средства по 
основ отпремнини и 
солидарна помош 

 
Тековно 
(законски 
Основ) 

 
Општина Охрид 

 
       220.000,00 

 
   1.300.000,00 

 Исплатени се 98.734,оо ден  од блок 
дотации и 1.108.363,00 ден  општински 
средства 

 Субвенционирање на 
превозот на наставниците 
кои држат настава во 
руралните средини  (По 
Меморандум за соработка 
меѓу  СОНК и Општина 
Охрид) 

 
Септември-
јуни  
 

Општина Охрид , 
СОНК  
основни училишта 

  
 
     250.000,00 

  
 

На СОНК му се  исплатени 126.840,00 ден 
како субвенции за патни трошоци на 
вработените во училиштата од руралните 
средини 

 канцелариски 
материјали,средства за 
хигиена,наставно-образовни 
помагала, 

 
Тековно 
(законски 
основ) 

Општина Охрид 
училишта 

 
890.000,00 

 
     135.000,00 

 
1.868.827,00 

Потрошени се 544.888,00 ден. од блок 
дотација и 386.273,00 ден  од сопствени 
средства на училиштата 

  
Осигурување на објектите  

Тековно 
(законски 
основ) 

ОпштинаОхрид 
Основни училишта 

 
300.000,00 

 
   100.000,00 

 
93.000,00 

Исплатени се 60.288,00 ден. од блок 
дотација   

 Санитарни и систематски 
прегледи на вработените во 
училиштата,ДДД 

Тековно 
(законски 
основ) 

Општина Охрид 
Основни училишта 

  
300.000,00 

   
    300.000,00 

 
20.000,00 

 
Исплатени се 63.775,00ден. од  блок 
дотации  за систематски прегледи на 
вработени во училиштата 

 Набавка и сервисирање  на 
противпожарна  опрема и 

Тековно 
(законски 

Општина Охрид 
основниучилишта 

 
50.000,00 
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хидранти основ) 

  
Чистење  оџаци и парни 
котли 

Тековно 
(законски 
основ) 

Општина Охрид 
основни училишта 

  
 

 
логистика 

 

 Објавување огласи и др 
оперативни расходи 

  96.490,00  513.000,00 Исплатени се 85.531,00 ден.  од блок 
дотација и 114.755,00 ден од сопствени 
средства на училиштата 

 Изготвување  основни 
проекти  и елаборати за 
разни намени, спроведување 
на решенија за легализација 
во агенција за катастар 

 
тековно 

Општина Охрид 
основни училишта 

  
1.600.000,00 

  

  
Судски решенија  
 

    
565.000,00 

 Исплатени се 560.633,00 ден. општински 
средства  

 Вонучилишни образовни 
услуги и др.дополнителни 
услуги 

  293.000,00  277.000,00 Исплатени се 95.074,00 ден од сопствени 
средства и 8.790,00ден од  блок дотација 

 Договорни услуги     132.000,00 За договорни услуги исплатени се 
70,.624,00 ден од  сопствени средства на 
училиштата 

  
копирање и печатење 

  50.000,00  176.000,00 Исплатени се 2000,оо ден од  блок дотација 
и 2.130,00ден сопствени средства за 
копирање и печатење.Поради онлајн 
наставата  намалени се овие трошоци 

 Патни расходи     166.000,00 Исплатени се 3.840.00 ден од сопствени 
средства 

 Вкупно Н1:    18.595.000,00   

 СЕВКУПНО:   264.486.195,00 33.529.160,00 5.545.000,00  
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СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

  
   

 
 

       
                 планирано     

 
РОК 

 
НОСИТЕЛ ИЗВОР    НА    ФИНАНСИСКИ     СРЕДСТВА реализирано во периодот  01.01- 

30.09  2020г 

Блок- дотации 
Општински 

средства 
Сопствени 
средства 

Др.извори 

 Капитални инвестиции  и реконструкции   
    

 Промена на кровна конструкција (азбестен 
кров) 

 ОУТУ„Ванчо 
Питошески“    

 (училиштето  од почетокот на 
2021 г. преминува во државно 

училиште) 

 Изградба на училишна спортска сала  ОУТУ„Ванчо 
Питошески“    Начелна согласност МОН 

 Замена на надворешна столарија   СОСУ „Св.Кирил 
и Методиј“ 

1.890.000,00   Реализацијата е во тек. 

 Реконструкција на подови  ОЕМУЦ„Св.Наум 
Охридски 2.102.170,00   Реализацијата е во тек. 

 Санација на фасада  ОЕМУЦ„Св.Наум 
Охридски     реализирано од страна на МОН 

 Реконструкција на таваните   ОЕМУЦ „Св.Наум 
Охридски“ 2.000.000,00   реализирано 

  
Вкупно  : 
 

      5.992.170,00    

  
 
Тековно одржување на објекти и опрема 

 
 

 
 
 

 
    4.752.132,00 
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Средни  училишта 

 Изградба, реконструкција и уредување на 
отворени спортски терени и дворни места во 
средните  училишта 
 

 
 

 
Средни  училишта 

 

   
 
донации 

  
Набавка на опрема и машини 

  
Средни  училишта 

 
5.560.000,00 

  
586.000,00 

Завршени се  постапки за мрежно 
инсталирање и набавка на ИТ опрема 
потребна за одржување онлајн 
настава во услови на пандемија со 
Корона вирусот.  

 Вкупно:   16.304.302,00    

 ТЕКОВНИ   РАБОТИ       

  
Плати и придонеси 

тековно МОН,Општина 
Охрид,средни 
училишта 

111.450.000,00   Исплатени 81.922.124,00 ден.од блок 
дотација 

 Режиски трошоци тековно МОН,Општина 
Охрид,средни 
училишта 

12.736.830,00  770.000,00 Исплатени 4.357,632,00 ден.од   блок 
дотации и 90.022,00  ден .од 
сопствени средства 

 Превоз на ученици кои живеат на 
оддалеченост  од училиштето од  најмалку 
2,5 км 

Септемвр
и-јуни 

МОН,Општина 
Охрид,средни 
училишта 

 
19.100.000,00 

  Исплатени 5.473.094,00 ден. од блок 
дотации 

 канцелариски материјали,средства за 
хигиена,наставно-образовни помагала, 

тековно МОН,Општина 
Охрид,средни 
училишта 

   1.280.000,00  559.000,00 Исплатени 417.204,00 ден. од блок 
дотации  и 27,256,оо ден од  
сопствени средства 

 Манифестации организирани  по разни 
поводи (патронати, државни празници)  

тековно средни 
училиштата 

  
логистика 

 
316.000,00 

 
Исплатени 61.062,00 ден. од 
сопствени средства 

 Поддршка на талентирани ученици  за 
учество на државни и меѓународни 
натпревари во основните и средните 
училишта 

 
мај-јуни 

 
Општина Охрид 
средни училишта 

300.000,00  
 

 

310.000,00 

Не е реализирано поради 
пандемијата и онлајн наставата 
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 Матурска парада мај Општина Охрид и 
средни училишта 

   Не е реализирано поради 
пандемијата и онлајн наставата 

 Патни расходи     271.000,00 Исплатени 26.433,00 ден од 
сопствени средства 

 Копирање и печатење   100.000,00  120.000,00 Исплатени 27.842,00 ден од 
сопствени средства 

 Наградување на ученици кои освоиле  први 
места на државни и меѓународни натпревар 

24 мај Општина Охрид 
средни училишта 

 
 

 
 

 Не е реализирано поради 
пандемијата и онлајн наставата 

 Вкупно :       

 ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ       

 Безбедни  училишта декември
-март 

СВР,општина 
Охрид 
 средни училишта 

 логистика логистика  

 Обезбедување на училиштата со чуварска 
служба 

Септемвр
и- август 

  820.000,00  Исплатени се  
658.272.00ден.општински средства  

 Образованието и полицијата против дрогата 
во заедницата 

октомври
-
декември 

СВР,општина 
Охрид, средни 
училишта 

 логистика логистика  

 Учество во проекти  финансирани од  
невладиниот сектор 

тековно НО;општина 
Охрид, средни 
училишта 

 логистика 
350.000,00 

Исплатени 350.000,00 ден ,како 
сопствено  учество во проект во  
ОУТУ „В.Питошески“ 

 „Подобрување на доживотното учење преку 
модернизација на стручното образование и 
обука и системите за  
образование на возрасни“ 

 Еразмус +,средни 
училишта(ОСУ 
„Св.К.Охридски“ и 
СОСУ „Св.Кирил 
и Методиј“) 

 
 
 

 
 
логистика 

 
 
логистика 

 
Поради пандемијата реализирано е 
делумно. Исплатени се само 
1.093.658,00 ден од вкупно 
7.940.436,00 ден 

 Книги за библиотека  Средни училишта   76.000,00  

 
 
 

 
III ТЕКОВНИ   РАБОТИ 

 Осигурување на објектите  Тековно 
(законски 
основ) 

Општина Охрид  
Средни училишта 

200.000,00   

140.000,00 

 
Исплатени се 26.813,00ден . 
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 Санитарни и систематски прегледи на 
вработените во училиштата 

Тековно 
(законски 
основ) 

Општина Охрид  
средни училишта 

340.000,00    

  
Чистење на оџаци и парни котли 

Тековно 
(законски 
основ) 

Општина Охрид  
средни училишта 

  логистика  

 Дератизација,дезинфекција дезинсекција 
 

Тековно 
(законски 
основ) 

Општина Охрид  
средни училишта 

80.000,00    
 Исплатени се 19.560,00ден. 

 Доделување стипендии на ученици   
 

Септемвр
и-јуни 

 
Општина Охрид 

 1.350.500,00   Реализирано во целост ,од 
општински средства 

 Изготвување  основни проекти и елаборати 
за разни намени и нивно спроведување во 
агенцијата за катастар 

тековно Општина 
Охрид,средни 
училишта 

 
400.000,00 

 
 

  

 Субвенционирање на превозот на 
наставниците кои патуваат од руралните 
средини  
(Меморандум за соработка  
меѓу  СОНК и општина Охрид) 

 
Септемвр
и-јуни  
 

 
 
СОНК, 
Општина Охрид  
 

  
 
 

  

  
Договорни услуги 

     
870.000,00 

Исплатени се 79.818,00 ден од 
сопствени средства 

 Исплата на средства по основ отпремнини и 
солидарна помош 
 

Тековно 
(законски 
основ) 

  
800.000,00 

   
Исплатени се 360.702,00 ден. од блок 
дотација 

 Огласи  и  др. оперативни расходи  
(семинари,конференции,обуки) 

  316.000,00  949.000,00 Исплатени се 107.038,00 ден.од блок 
дотација  и 49.020.00 од сопствени 
средства 

 Вонучилишни  и др. образовни услуги    610.000,00  551.000,00 Исплатени се 51.598,00 ден од  блок 
дотација и 145.041,00ден од  
сопствени средства 

 СЕВКУПНО:   164.017.132,00 2.170.500,00 6.673.000,00  

 
Број  08-10720/40                                                                                                                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                                                                                                    Претседател 
О х р и д                                                                                                                                                                         Живка Ангелоска,с.р.   
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА  ЗА 2020 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 
01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА   

 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   усвојување на Извештајот за реализација на 
Програма за детска заштита  за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година,  што 
ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/117                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                 д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14, 14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден  04.12.2020 година ја донесе следната: 
 
                            О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА  ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  
ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 2020 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 

 
Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за детска заштита за 2020 
година за периодот од 01.01.до 30.09.2020 година. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
Број  08-10720/41                                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Претседател, 
О х р и д                                                                                            Живка Ангелоска   

 
ИЗВЕШТАЈ    ЗА   РЕАЛИЗАЦИЈА 

                     НА  ПРОГРАМАТА  ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 2020 ГОДИНА 
за период 01.01.2020 - 30.09.2020 година 

 
 Вовед: 
 Заштитата на децата се остварува со обезбедување услови и ниво на животен  
стандард што одговара на физичкиот, менталниот, емоционалниот, моралниот и социјалниот 
развој на децата. Државата, како и единиците на локалната самоуправа се грижат за давање 
соодветна материјална помош на родителите за издржување, подигнување, грижа и заштита 
на децата и организирање и обезбедување на развој на установи и служби за заштита на 
децата. 
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Во тој правец ,во рамки на своите надлежности, Секторот за образование, детска, 
здравствена и социјална заштита во делокругот на своите работни задачи ги опфаќа 
активностите во смисла на основање, финансирање и администрирање на детската  градинка, 
во соработка со централната власт. 
          Согласно Законот за детска заштита како и согласно актуелните правилници и 
нормативи донесени од страна на ресорното министерство, Oпштината секоја година 
финансира одреден број активности кои се составен дел на Програмата за детска заштита за 
2020 година.  
   
 Детска заштита 
       Во Секторот за образование, детска, здравствена и социјална заштита тековно, според 
потребите ,се изготвуваат и се доставуваат согласности за исплаќање средства од 
општинската сметка и воедно, се следи законитоста во овој дел од работењето на градинката.     
 
 Во периодот 01.01.2020 година - 30.09.2020 година, според тековните потреби, 
издадени се согласности за ангажирање на 21 лица на определено време преку Агенција за 
посредување при вработување. 
                                                                                      
       Секторот врши контрола на месечните пресметки на плати за вработените во детската 
градинка и истите ги проследува до надлежното министерство. 
        
        Во соработка со Секторот за образование, детска, здравствена и социјална заштита, 
во периодот 01.01.2020 - 30.09.2020 година, во детската градинка се реализирани 
неколку активности и проекти: 
 
- „Реонскиот полицаец Ве советува“ - се реализира во соработка со СВР Охрид – Отсек за 
превенција, со цел обезбедување на безбедна средина за живот на децата, како и 
подигнување на свеста кај децата за личната одговорност и самозаштита. Проектот се 
реализира во основните училишта.  

- „Мојот пријател полицаец“ – Поради неинформираност на децата од предучилишна 
возраст за значењето на општата безбедност и значењето на полицијата, Секторот за 
образование при општина Охрид, градинката „Јасна Ристеска“ и МВР-Охрид превзедоа 
мерки и активости со планиран проект на тема: „За мојата безбедност се грижиме јас и мојот 
пријател полицаец“, што континуирано се имплементира во програмските активности на 
градинката. Реализацијата на проектот опфаќа повеќе активности:  
- посети на униформирани полицајци во градинка на децата од 5-6 годишна возраст и  
заеднички разговори; изработка на сообраќајни знаци, крстосници и возила од отпадни и 
природни материјали и цртежи и реализирање на изложба од истите; посета на полициска 
станица, езерска полиција, полициско возило и запознавање со работата на полициските 
служби и нивната опрема, кој се реализира со вклучување на родителите. 
 
- „Детски БОНТОН“ – Целта на овој проект е едукација на деца од предучилишна возраст 
за значењето на убавото и пристојно однесување што ќе им овозможи полесно прифаќање во 
општеството и подобар живот. Тоа би допринело и за поквалитетно живеење, поголема 
толеранција, спречување на конфликти и меѓусебно почитување. Особено родителите и 
воспитувачкиот кадар во градинките треба да бидат пример од кој децата ќе учат како децата 
да се однесуваат. Реализацијата на проектот опфати: изработка на Прирачник „Бонтон за 
деца“, прикажување на видео материјал преку кој децата се едуцираа како треба да се 
однесуваат, влијание врз воспитниот кадар и родителите преку едукација правилно да ги 
воспитуваат своите деца, подготовка и реализирање на приредба посветена на убавото и 
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пристојно однесување, едукативни средби со припадниците на секторот за превенција што ги 
едуцираа децата за начинот на однесување на улица и во сообраќајот, медиумска 
кампања.Проектот се реализира тековно во сите објекти на градинката. 

Во рамки на проектот издаден и прирачникот на турски јазик, за деца припадници на 
турската националност.  
 
ПОТРОШЕНИ ОПШТИНСКИ СРЕДСТВА, СПОРЕД НАМЕНАТА  
 за периодот 01.01. - 30.09.2020 год. (според  книговодствената  евиденција) 
 
 В1 детска заштита / 3.470.849,00 ден.,односно 53,40 % од предвидените 
6.500.000,00 за 2020 г. 

- 3.470.849,00 ден. исплатени се за договорни услуги                                                                 
за лица ангажирани во градинката преку Агенција за привремени  вработувања.  
Поради недостиг на кадар вработен преку МТС,Општина Охрид финансира 
вработувања преку Агенција за посредување при вработување. 

 
ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА ОД БЛОК ДОТАЦИЈА ПО ПРОГРАМИ, СПОРЕД НАМЕНАТА, за 
периодот од 01.01. - 30.09.2020 год. (според книговодствената  евиденција):.  
 1. За детската градинка, од средствата добиени како блок дотација во период 
01.01.2020г.. – 30.09.2020 година исплатени се вкупно 34.163.866,00 ден. односно 64,05% од 
предвидените за 2020 г. 
 

- 22.952.811,00 денари  се исплатени за основни плати и придонеси  за вработените  
 
- 8.902.553,00 денари се исплатени по основ придонеси за социјално осигурување 

 
- 2.120.396,00 денари се исплатени за комунални услуги, греење, комуникација    

   
- 188.106,00 денари се исплатени за отпремнина по основ пензионирање и солидарна 

помош 
 

Од сопствени приходи на градинката  исплатени се 3.536.181,00 ден. односно 6,63% од 
предвидените за 2020 г. 
 
Број  08-10720/42                                                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                             Претседател 
О х р и д                                                                                                   Живка Ангелоска,с.р.   

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 

 
         З А К Л У Ч О К  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА    УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ПРОГРАМАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 

2020 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   усвојување на Извештајот за реализација на 

активностите од Програмата за социјална заштита за 2020 година за периодот од 01.07. до 
30.09.2020 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 
04.12.2020 година. 
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Број 09-10270/118                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 18 став 1 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 
08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден 04.12.2020 година ја донесе следната: 
 

     О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ОД 

ПРОГРАМАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 
 
  

Член 1 
СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на активностите од Програмата за 

социјална заштита, за  периодот од 01.07.до 30.09.2020 година. 
 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
Број  08-10720/43                                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Претседател, 
О х р и д                                                                                            Живка Ангелоска   

 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  

НА  АКТИВНОСТИТЕ ОД ПРОГРАМАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  
за периодот од 01.07. 2020 до 30.09.2020 година 

 
 

1. Подготовка на апликација и аплицирање на проектот – Општинско корисна работа. 
Согласно апликативниот материјал се направи истражување, разгледување на 
приоритетите и потребите во општина Охрид. Согласно потребите на локалното 
население, како најголем приоритет и потреба  во училиштата во моментот е потребата  
од ангажирање на образовни асистенти во основните и средните училишта на ниво на 
општината. 
 

2. Одобрување и започнување со подготовки за имплементација   на проектот Општинско 
– корисно работа со наслов ,,Од граѓаните за заедницата од заедницата за 
граѓаните” – Отворени можности за еднакво образование за сите деца. Проектот е 
донација од УНДП и во соработка со Агенција за вработување и Министерство за труд 
и социјална политика. Програмата општинско корисна работа има за цел да овозможи 
социјално вклучување на невработени лица преку нивно ангажирање на определено 
скратено време, заради вклучување на одредени вештини и постепено вклучување на 
пазар на труд.  
Со проектот се ангажираа 10 образовни асистенти  од кои 6 образовни асистенти се 
финансирани од УНДП и 4 образовни асистенти од општина Охрид. Проектот има за 
цел поефикасно спроведување на воспитно образовниот процес на децата со 
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попреченост од школска возраст.Проектот започна со имплементација од 1ви Октомври 
и ќе трае до 10 ти Јуни заклучно со завршувањето на учебната година.  
 

Временска рамка: 8 месеци 
Вкупен буџет: 345.600,00 од УНДП и 374.400,00 од општина Охрид (во програма 
N1) 

 
3. Дневни центри за лица со интелектуална попреченост 

 
Согласно програмата за социјална заштита тековно се исплаќаат материјални трошоци 
за тековните активности  на Дневниот центар ,,Зраци” и Дневниот центар 
,,Добротољубие 2014“ во црквата св.Горгија. Дневните центри секојдневно работат со 
лица со попреченост во развојот и опфаќа лица со различен вид на хендикеп. Општина 
Охрид во текот на годината му помага финансиски за тековно подмирување на 
трошоци,како и за превоз за еднодневни екскурзии и годишна екскурзија која се 
организира за лицата со попреченост, сепак во согласност со нивните потреби и 
приоритети. 
Дневен центар ,,Зраци’’ – 80.000,00 денари 
Дневен центар ,,Добротољубие 2014” – 80.000,00 

 
Временска рамка: Во текот на целата година 
Вкупен буџет: 160.000,00 од Програмата за социјална заштита 

 
 

4. Субвенционирање на трошици за комунални услуги со вкупен износ од 670, 00 денари 
месечно за секој корисник на субвенцијата 
Тековно субвенционирање на трошоци за комунални услуги за граѓани кои се изложени 
на социјален ризик. 
Вкупниот износ на субвенцијата изнесува 670,00 денари за секој корисник (вода до 
320 денари, отпад до 150 денари, отпадни атмосферски води до 150 денари, гробарина 
до 50 денари). 
Опфатени се лица кои се корисници на социјална помош, корисници на постојана 
парична помош, невработени лица и лица кои имаат инвалидитет или тешка болест.  
Временска рамка: Во текот на целата година, програма А0 
Вкупен буџет: 1.500.000,00 денари. 
 

 
 
Број  08-10720/44                                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Претседател 
О х р и д                                                                                            Живка Ангелоска,с.р.   

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА  ЗА 2020 ГОДИНА ЗА 
ПЕРИОДОТ ОД  01.07.2020 ДО 30.09.2020  ГОДИНА   

 



07.12.2020 година                  „Службен гласник“ бр. 15                          страна  132 
 

 e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за спорт и рекреација  за 2020 година за периодот од  01.07.2020 до 30.09.2020  
година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 
година. 
 
Број 09-10270/119                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020  година, ја донесе следната: 
 

              О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА 

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ЗА 2020 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 30.09.2020 
ГОДИНА 

 
Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 
2020 година за периодот од  01.07. до 30.09.2020 година. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 

општина Охрид“. 
 
Број  08-10720/45                                                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                           Претседател 
О х р и д                                                                                                 Живка Ангелоска,с.р.   

 
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ 

За реализација на програмата за  спорт и рекреација за 2020 год. 
Период  од 01.07 до 30.09.2020 

 
                                         

  Создавањето услови за спортување на сите генерации, за правилен физички развој на 
младите генерации преку изградба, реконструкција и опремување на спортските сали, 
фудбалски игралишта, организирање и поддршка на најразлични спортски настани и 
активности како и поддршка на талентирани спортисти се трајна определба на Општината 
Охрид во сферата на спортот. 
         Спортските содржини со кои располага Општина Охрид  на ЈП „Билјанини Извори“, 
затворените и отворените спортски објекти во училиштата и неколкуте фудбалски игралишта 
се од големо значење за развојот на спортот и спортската рекреација. 
         Општината Охрид кога станува збор за младите и спортот  вложува и понатаму ќе 
вложува во ресурсите и посветено работи врз развивањето и насочувањето на потенцијалот 
на младите од причина што добрите навики се развиваат рано и физички активните деца 
веројатно остануваат активни и кога ќе пораснат. 
         Поддршката на  Сојузот на училишен спорт е од особено значење за учество во 
училишните лиги во повеќе спортови . 
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         Направена е целосна  анализа на состојбата на спортските терени со програма за 
целосна санација и  приоритет за изградба на спортски терени односно повеќенаменски 
игралишта таму каде ги нема . 
         Во извештајниов период  се вршеше субвенционирање на трошоците за користење на 
спортски терени на ЈП„Билјанини Извори“-Охрид. Субвенции ќе користат: ГРК„Охрид “, 
РК„Лихнид“, ,КК„Колибри“, КБ„ГолденТим“ДООЕЛ„ , ГФК„Охрид Лихнидос“, 
ЖФК„Билјанини Извори“, ОФС Охрид, ФК„ОСК Фер Плеј“,  ФК „ЛА МАСИА“,  , 
ФК„Еврофудбал 2 Вардар“, ФК „Охрид Топ Тим“ , КК „Чоле“ , АК „Охрид“  ТК „Охрид“ 
,ПШ „Делфини 2012“ и ПК „ Охридски Бранови “ Охрид ,Теквондо клуб Хваранг. 
          Изготвен е нов регистар за евиденција на спортските клубови и спортските здруженија  
од подрачјето на Општината  Охрид  кој покрај другите податоци содржи и комплетни 
информации за клубовите и здруженијата од областа на спортот . 
         Интензивирана е соработката со МОК и АМС  за вложување во спортската 
инфраструктура во општина Охрид и активностите насочени кон подобрување на спортот во 
Општината Охрид . 
Со решение на градоначалникот се формира комисија која  треба да изготви критериуми и 
правилници за доделување на финансиски средства за спортските 
клубови,здруженија,спортски манифестации,настани/проекти од областа на спортот,како и 
критериуми за избор на спортисти на општина Охрид,стипендии за млади талентирани 
спортисти и субвенционирање на клубовите за изнајмување на спортските терени и сали.  
Во пролетниот дел од 2020 година одделението за спорт иницираше почеток на создавање  
нов спортски комплекс во комплексот Касарна при што со одлука на советот изгласано е 
доделување на просторот на Ј.П.„Билјанини Извори“ - Охрид за стопанисување и 
доопремување на постоечкото фудбалско игралиште со природна трева како и поставување 
(бушење) природна изворска вода во вредност од 200.000,00 денари 
Во тек на месец август/септември во комплекс касарна со средства на АСМ се изгради ново 
баскет игралиште,а со средства на општина Охрид  се направија пристапни патеки до  
игралиштето. 
Исто така преземени се активности за поставување осветлување (рефлектори) на 
фудвалското игралиште со вештачка трева во склоп на Ј.П.„Билјанини извори“ – Охрид во 
вредност од 600.000,00 денари. 
  
         Општината Охрид  во  рамките на своите можности а согласно Буџетската програма  
ЛО Спорт и рекреација за 2020 г. издвои средства во висина од   16.755.000,00  денари, а  до 
крајот на  извештајниот период  потрошени се 4.978.261,00  денари за реализација на 
следните активности: 
 
         Согласно Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за 
користење на спортски терени на ЈП „Билјанини Извори“ 
 

КОНТО 425130     ИЗНАЈМУВАЊЕ  НА  ДРУГ  ТИП НА ПРОСТОР      
Средства во висина од  752.261,00 денари 
 
КОНТО 463120    ТРАНСФЕРИ ДО СПОРТСКИ КЛУБОВИ 
Средства во висина од  3.426.000  денари и тоа: 
ГРК „Охрид “ АД 1.950.000,00 
Охридски Бранови 2008 130.000,00 
Спортски Клуб Св.Апостол Павле 50.000,00 
Атлетски Клуб Охрид Трчат 350.000,00 
Градски Кошаркарски Клуб Охрид 246.000,00 
Атлетски Клуб Охрид 70.000,00 
Пливачки Клуб Акваспирит 30.000,00 
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Кајак Кану Стрмец Охрид 70.000,00 
Клуб за подводни дејности 60.000,00 
Боксерски Клуб Алексо Огненоски 30.000,00 
Спорт за Сите Сите за Спорт 250.000,00 
Р.К.Лихнид Охрид 120.000,00 
Стрелачки Клуб Охрид 70.000,00 

 
 
КОНТО 464990    ДРУГИ ТРАНСФЕРИ 
Не се користени средства од оваа приграма. 
 
ПРОГРАМА ЛА 
КОНТО 482930 РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ 
Средства во висина од 800.000,000 денари. 
Во периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 година потрошени се 14.777.699,00 денари. 
 
          
Број  08-10720/46                                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Претседател 
О х р и д                                                                                            Живка Ангелоска,с.р.   

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 
 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА   УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРНИ  МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО ЗА 
2020 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА  

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   усвојување на Извештајот за реализација на 

Програмата за културни  манифестации и творештво за 2020 година за периодот од 01.01. до 
30.09.2020 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 
04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/120                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година ја донесе следната: 
 

  О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  

ЗА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО ЗА 2020 ГОДИНА  
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ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 

  
Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за културни манифестации 
и творештво за 2020 година  за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
Број  08-10720/47                                                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                     Претседател 
О х р и д                                                                                          Живка Ангелоска,с.р. 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И 
ТВОРЕШТВО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 

Согласно Програмата за работа на Одделението за култура и Програмата за 
одбележување значајни годишнини и јубилеи, усвоени од страна на Советот на Општина 
Охрид, покрај секојдневните  тековни работни задачи во перманентна комуникација со 
надлежното министерство, локалните институции од областа на културата, средбите и 
контактите со организации, здруженија  и поединци  од оваа дејност, Одделението за 
култура, во периодот од 01.01.2020 – 30.09.2020 г. ги реализира следните позначајни работни 
активности : 

• Во соработка со Македонската православна црква,Детската градинка 
„ЈаснаРистеска“,основните училишта и Здружението за грижи и воспитување на деца, 
а под покровителство на градоначалникот на Општина Охрид успешно, со масовно 
присуство на граѓани, беше реализирана традиционалната  верска 
манифестација„Бадникова поворка за навестување на Христовото раѓање“. 

 
• Во организација на  Општина Охрид и МЗ Куратица во с. Куратица се одржа 

традиционалниот “Василичарски карневал”. 
 

• Под целосно покровителство на Општина Охрид се реализира најзначајната и 
најголемата верска манифестација во Македонија и во целоклупниот православен свет  
“Богојавление – Водици“; 

 
• Финансиска и логистичка поддршка на богатата културно - уметничката програма  по 

повод - Денот на рибарите. 
 

• Со панихида и пригоден историски час беа одбележани 155 години од раѓањето и 75 
години од смртта на македонскиот револуционер, просветниот и општествен 
деец, охриѓанецот Андон Кецкаров. 

          Чествувањата беа одржани на неговото вечно почивалиште кое се наоѓа на источната 
страна од црквата “Свети Константин и Елена”. Спомен-обележјето и просторот околу него 
беа соодветно уредени од страна на Општина Охрид и ЈП “Градски гробишта”. 
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• Во соработка со НУ Центар за култура „Григор Прличев“, Градската библиотека 
„Григор Прличев“ и  ОУ „ Григор Прличев“ се одбележа 27-годишнината од 
смртта на Григор Прличев и јубилејните: 190 години од неговото раѓање и 160 
години од издавањето на поемата “Сердарот” во рамките на традиционалната 
културна манифестација “Прличеви беседи”.  

Во чест на  Прличев, беше организирано и реализирано дводневно чествување. 
Во родната куќа на ловороносецот,се одржа манифестацијата „Стихови и звуци за 
Прличев“, на која беше промовирана книгата “Антологија на ловорот”  во издание 
на Општина Охрид. 
На свеченоста беа  доделни  и пофалниците за првонаградените на литературниот 
конкурс што традиционално го распишува  Основното училиште „Григор Прличев“. 
Во рамките на чествувањата за Прличев, на неговото вечно почивалиште, се одржа  
панихида и се положи свежо цвеќе. 

• Во соработка со Историскиот архив, НУ Завод и музеј, историските секции при 
основните училишта, се  одбележа  112 годишнината од смртта на охридскиот 
гемиџија – Марко Бошњаков. 

• Со полагање цвеќе и  пригоден историски час пред спомен-обележјето во градскиот 
парк, Општина Охрид  во соработка со ОО на Сојузот на борците од Охрид и Дебарца 
ја одбележаа годишнината од смртта на  Андон Дуков. 

 
• Во Прличевата одаја во градската библиотека  со беседа за животот и делото  на синот 

на Григор Прличев и пригодна културно – уметничка програма  беше одбележан 
јубилејот: 145 години од раѓањето на Кирил Прличев. 

• Со поддршка на Општина Охрид во НУ Центар за култура “Григор Прличев”  беше 
организирана изложба од Здружението на жени “Бисера” по повод 
одбележувањето на 25 годишнината  од неговото основање. 

• Во Трпејца, во периодот од 21.07 до 31.07.2020 година, со поддршка на Општина 
Охрид започна десеттото издание на традиционалната културно-забавна 
манифестација „На Зајдисонце во Трпејца“. Манифестацијата беше организирана 
почитувајќи ги протоколите за одржување на настани и манифестации донесени 
поради пандемијата предизвикана од Ковид 19 вирусот. 

• Со поддршка на Општна Охрид во црквата „Св. Софија“ во Охрид, со пригодни 
свечености  се одржа импозантна хиротонија на игуменот на Бигорскиот манастир, 
отец Партениј за епископ Антаниски. 

•  Со поддршка на Општина Охрид и Министерството за култура, на плажата Св. 
Стефан се одржа третото издание на Фестивалот на нов европски филм „Beach film 
festival“. Во текот на петте фестивалски денови беа проектирани филмови на 
македонските студенти. Фестивалот беше одржан согласно протоколите  и мерките за 
заштита од вирусот Ковид19. 

• Со оддавање почит на хероите од двата Илиндена, Општина Охрид го одбележа 2-
ри Август – Денот на Републиката. Овогодинешните чествувања беа во знакот на 76 
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годишнината од Првото заседание на АСНОМ и 117 годишнината од Илинденското 
востание. 

Делегација на Општина Охрид се поклони и положи свежо цвеќе пред спомен –
обележјето на илинденците во градскиот парк во Охрид и спомен-обележјето кај 
Прентов мост. 

• Со доделување на наградата за најдобар расказ на Јована Матевска Атанасова, и 
полагање свежо цвеќе пред спомен-бистата на  великанот на македонскиот расказ, 
беше одбележана 85 годишнината од раѓањето  на Живко Чинго и годишнината 
од неговата смрт. Оваа година изостана културно-уметничката програма и  
пригодното чествување поради  пандемијата предизвикана од корона вирусот. 

• Со настапот на светски познатите солисти: Марија Јелиќ-сопран, Дарио Ди Виетри – 
тенор, Иван Томашев – бас и Аманда Стојовиќ –мецосопран во пијано придружба на 
Миливое Велиќ на т. н концерт „Вокални бисери – по стапките на Ана Лиша 
Тофовиќ“, започна јубилејното шеесетто издание на реномираниот фестивал 
„Охридско лето“. Во текот на 26-те фестивалски активности беа испочитувани 
здравствените протоколи, а од превентивни причини годинешното издание на 
фестивалот  беше реализирано на отворените сцени на  Антички театар, Долни Сарај 
и Предворјето на црквата Св. Софија.  

• Со стиховите на Зоран Анчевски и изложбата на склуптури на Димитар Филипоски, 
на 21-ви Август започна 32-то издание на интернационалната поетска 
манифестација „Поетска ноќ во Велестово“. Годинешното  издание на „Поетската 
ноќ во Велестово “ беше организирано во согласност со сите мерки и протоколи за 
заштита од вирусот „Ковид 19“. 

• Со читање на специјалната порака на претседателката на светската академија на 
поезијата на УНЕСКО, д-р Лаура Троиси почитувајќи ги  мерките за заштита од 
вирусот Ковид 19 се одржи второто издание на Балканско-детски-младински камп 
„Поетски искри од огништето на Ванчо Николески“. Тридневната манифестација  
се одржува во организација на Задружението Мацково со поддршка на Општина 
Охрид, Министерството за култура и под покровителство на  Светската академија на 
поезијата на УНЕСКО.  

• Во црквата Св. Софија, со поддршка на Општина Охрид се одржа деветнаесетото 
издание на традиционалниот фестивал „Охридски бисер“. Фестивалот на кој 
настапија педесетина млади музичари од Македонија се  одржа  во согласност со сите 
мерки и протоколи за заштита од вирусот Ковид 19. 

• Со поддршка на Општина Охрид во Куќата на Робевци се одржа изложбата под 
наслов „Мозаик колаж“ на познатиот охридски уметник Никола Упевче – 
конзерватор и реставратор. 

• Со поддршка на Општина Охрид, во просториите на ОУ „Св. Наум Охридски“ во 
Пештани се одржа второто издание на  Меѓународната ликовна колонија. На оваа 
колонија учество зедоа охриѓаните Наташа Попоска Карче и Хава Реџепи, а свое 
драгоцено учество имаа и познатите уметници Ставрo Димитров –Стадим и Живко 
Поповски – Цветин кои со децении се дел од слични уметнички колонии ширум 
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земјава.Манифестацијата се одржа согласно мерките и препораките за заштите од 
вирусот Ковид 19. 

• Пред новото спомен-обележје, лоцирано на пешачката патека кај  каналот 
Студенчишта,  беше одбележана годишнината од потонувањето  на бродот 
Илинден.  

• Со полагање свежо цвеќе пред спомен-обележјата на паднатите борци и читање на  
пораката за мир од генералниот секретар на Организацијата на обединети нации, 
Гутереш, беше одбележан 21-ви септември – Меѓународниот ден на мирот. 

• На сцената на Долни Сарај, во пет фестивалски денови, се одржа 27-мото издание на 
традиционалниот фестивал„Охрид –фест- Охридски трубадурии„. Фестивалот 
беше одржан со почитување на мерките и протоколите за заштита од вирусот Ковид 
19. 

•  Во манастирскиот комплекс „Св. Наум Охридски“, во присуство на познати светски 
уметници се одржа јубилејното издание на „Остен биенале на наградени автори“ 
на 52-та Светска галерија на карикатури.  

• Со поддршка на Општина Охрид, во предворјето на Св. Софија се одржа 
традиционалниот осмосептемвриски концерт на Ансамблот „Билјана“. 
Концертот се одржа  под мерките и протоколите за заштита од вирусот Ковид 19. 

Финансиски дел од извештајот 

За реализација на програмските содржини  на Одделението за култура реализирани во 
периодот од 01.01 до 31.09.2020 година,  од Програмата К4 потрошени се вкупно 
2.741.730,oo денари, од кои : 

• 60.000,оо денари за реализација  на  верската  манифестација „ Бадникова поворка за 
навестување на Христовото раѓање”. 

• 40.000 , оо денари се исплатени за реализација на активностите по повод празникот Св. 
Василиј за одржување на традиционалниот Василичарски карневал во с. Куратица; 

• 500.000,оо денари за одржување на  најголемата верска манифестација „Богојавление – 
Водици“; 

• 600,oo денари се исплатени на Националната библиотека “Свети Климент Охридски” за 
публикација на книгата “Антологија на ловорот”. 

• 48.800,оо денари се исплатени  на “Графоден Дооел” – Скопје   за печатење на книгата 
“Антологија на ловорот”  во издание на Општина Охрид; 

• 11.328.00 денари се исплатени на лицето Јованчо Димоски –автор на ликовното решение 
на корицата на книгата: “Антологија на ловорот” и подготвувач за печат и техничко 
уредување на истата. 

• 100.000,оо денари се исплатени на Фондацијата за уметност “Јордан Манасијевски” – 
Охрид по повод педесетгодишната дејност на светски познатиот ликовен уметник Јордан 
Манасијевски; 

• 50.000,oo денари се исплатени на ОО на Сојузот на борци од Охрид и Дебарца , наменети 
за поддршка на активностите согласно Програмата на Сојузот на борци за одбележување 
на  јубилеи и други значајни датуми од поблиското и подалечното минато за 2020 година. 
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• 10.000,oo денари се исплатени  на НУ Библиотека “Григор Прличев” наменети за 
поддршка на програмските активности во годинешното издание на културната 
манифестација ”Прличеви беседи”; 

• 10.000,oo денари се исплатени на НУЦК ” Григор Прличев “наменети за поддршка на 
програмските активности во годинешното издание на културната манифестација 
“Прличеви беседи” 

• 600.000,oo денари се исплатени  на НУ “Охридско лето”  наменети за поддршка на 
јубилејното шеесето издание на културната манифестација “Охридско лето”. 

• 50.000,oo  денари се исплатени за одржување на детскиот музички фестивал “Распеано 
рибарче”; 

• 15.000,oo денари се исплатени за поддршка на активностите на КУД “Ѓердан”  при 
подготовка на новиот сплет “Охридски бисер”; 

• 20.000,oo денари се исплатени на проф.д-р Павле Митрески  наменети за поддршка на 
научниот труд “Михајло Идворски Пупин од Вевчани до Идвор”  од проф.д-р Павле 
Митрески; 

• 30.000,oo денари се исплатени на НУ Библиотека “Григор Прличев” наменети за 
поддршка за издавање на  книгата “За Прличев и неговиот 19 век” од д-р Вера 
Стојчевска-Антиќ и м-р Милчо Јованоски по повод 190-годишнината од раѓањето на 
Григор Прличев и 160- годишнината од издавањето на поемата “Сердарот”; 
 

• 30.000,оо ден се исплатени на Здружението на граѓани „Арт Вивенди“  за поддршка на  
неговите програмски активности; 

• 30.000,оо денари се исплатени на Здружението на граѓани „Охридски поетски бисер“ за  
поддршка на Поетската манифестација „Охридски поетски бисер“; 

• 50.000,oo денари се исплатени  на  Здружението на граѓани „Поетска ноќ во Велестово“; 
• 150.000,oo денари се исплатени на  Исламската верска заедница  за поддршка на верскиот 

празник „ Ифтар“; 
• 34.000,oo денари се исплатени  на наградените ученици на Ликовниот и Литературниот 

конкурс,распишани од страна на Општина Охрид по повод 24-ти Мај – Денот на 
сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методиј; 

• 33.602,оо денари се исплатени на Јована Матевска Атанасова –добитник на наградата за 
најдобар расказ –Живко Чинго за 2020 година; 

 
• 7.200,оо денари се исплатени на ЈЗУ Центар за јавно здравје –Охрид за мобилната 

екипа која присуствуваше на хиротонијата на отец Партениј во епископ Антаински; 
 

• 30.000,oo денари се исплатени на Здружението за култура и литература „Мацково“ за 
одржување на Балканско-детски- младински камп „Поетски искри од огништето на 
Ванчо Николески“; 
  

• 80.000,оо денари се исплатени на Здружението за култура и литература „Мацково“ за 
реализација на проектот: „Менка и Мајкл Клос (ликовна заоставштина – трајна 
сопственост на Општина Охрид)“; 
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• 70.000,oo денари се исплатени на Дооел „Охрид фест Охридски трубадурии“  за 
одржување на Интернационалниот фестивал Охрид фест –Охридски трубадурии 2020 
година“ 
 

• 50.000,оо денари се исплатени на Здружението на граѓани „За Трпејца со љубов„ за 
одржување на традиционалната манифестација „На зајдисонце во Трпејца“. 
 

• 70.000,оо денари се исплатени на Здружението на граѓани „За Трпејца со љубов“ за 
одржување на ликовната уметничка колонија. 
 

• 50.000,оо денари се исплатени на Здружението на граѓани Градски мешан хор „Вокс 
Лихнидос“ за поддршка на нивната Годишна програма за работа. 
 

• 30.000,оо денари се исплатени на проф.д-р Павле Митрески за книгата: „Историски 
прилози за охридско –струшкиот регион и пошироко во 19-ти и 20-ти век“; 
 

• 150.000,oo денари се исплатени на „Пик продукција“ Дооел-Прилеп за одржување на 
Фестивалот на нов европски филм  „Beach film festival“ ; 
 

• 10.000,oo денари се исплатени на  охридскиот уметник Никола Упевче за одржување 
на неговата самостојна изложба „Мозаик колаж“ ; 
 

• 200.000,oo денари се исплатени на  „Остен“-  Дооел – Скопје за одржување на 52-рото 
издание на Светската галерија на уметност и јубилејното издание на „Остен биенале 
на наградени автори за 2020 година“ ; 
 

• 30.000,оо денари се исплатени на Ансамбл Билјана за одржување на традиционалниот 
осмосептемвриски концерт; 
 

• 20.000,oo денари се исплатени на МКЦ „Сонта“ за реализација на нивната танцова 
работилница – дел од годишната програма за работа на МКЦ „Соната“. 
 

• 10.000,оо денари се исплатени на авторот Пере Ристески за реализација на проектот: 
„Хаику поезија посветена на Охрид“. 
 

• 61.200,оо денари се исплатени  за  техничка опрема (озвучување) за реализација на 
програмските активности на Одделението за култура. 

 
 Од  Програмата КА (Капитални инвестиции) потрошени се 52.015,оо денари и тоа за: 

• 29.441,oo денари се исплатени на ЈП Градски гробишта за уредување на 
споменикот Јасна Ристеска во с.Рамне и спомен-обележјата  на загинатите од 
НОБ во Спомен-паркот на револуцијата; 

• 22.574,oo денари се исплатени на ЈП Градски гробишта за уредување на 
просторот кај спомен-обележјето на Андон Кецкар. 
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Покрај  пандемијата  со корона вирусот и забраната за одржување на јавни настани и 
масовни собири, дел од манифестациите и активностите во Програмата за култура не се 
одржаа поради предвидено учество на странски учесници кои поради  затворените граници 
не беа во можност да присуствуваат. Дел од активностите кои се во Програмата за култура  и 
кои се реализираа во овој период се одржаа согласно донесените протоколи и мерки за 
заштита од вирусот. Организаторите и покровителите на настаните во целост се придружуваа 
до донесените протоколи. 
 

Покрај ситуацијата со прогласената пандемија, процентот на реализација на 
програмата  за култура  до 30.09.2020година изнесува  47.35, додека процентот на 
реализација на Програмата КА –Капитални инвестиции до 30.09.2020 година изнесува 
2.74%. 

 
Број  08-10720/48                                                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                        Претседател 
О х р и д                                                                                            Живка Ангелоска,с.р.   
   
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА   УСВОЈУВАЊЕ НА  ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА МЛАДИ И НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2020 
ГОДИНА ЗА  ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 30.09.2020 ГОДИНА  

 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   усвојување на  Извештајот за реализација на 
Програмата за млади и невладини организации за 2020 година за  периодот од 01.07. до 
30.09.2020 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 
04.12.2020 година. 

 
Број 09-10270/121                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,  14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020  година, ја донесе следната: 

 
 

     О Д Л У К А 
         ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА МЛАДИ И 
НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2020 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 
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Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини 
организации за 2020 година за периодот од  01.07. до 30.09.2020 година. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 

општина Охрид“. 
 
Број  08-10720/49                                                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                                Претседател 
О х р и д                                                                                                      Живка Ангелоска,с.р. 
   

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА МЛАДИ И НЕВЛАДИНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

01.07.2020 - 30.09.2020 
 

Преку програмата за работа со млади и невладини организации општина Охрид 
директно влијае во сферата на интерес и потребите на младата популација и признавање на 
улогата на младите во развојот на градот како позитивна движечка сила која е носител на 
развојот на градот Охрид и промотор на новите вредности на општеството и државата.  

Од друга страна за општина Охрид значаен е придонесот на граѓанскиот сектор и 
неговата значајна улога во развојот на општеството. Интенцијата на општина Охрид се 
движи во правец на вклучување на граѓанскиот сектор во процесот на креирање на 
политиките. Планирано е општина Охрид преку спроведувањето на оваа програма да 
воспостави партнерски однос и поделба на задачите со претставниците на граѓанскиот сектор 
во сегменти каде општината ќе има потреба а претставниците на невладините организации ќе 
имаат капацитет соодветно да одговорат на потребата. Секако во сите овие процеси општина 
Охрид силно ја почитува независноста и слободниот пристап на овој сектор при креирањето 
и спроведувањето на сопствените политики.   

Од тука произлегува и основната функција на одделението за млади и невладини 
организации при општина Охрид. Да биде главна контактна точка помеѓу потребите на 
младите, невладините организации и општина Охрид. Главната задача на вработените во ова 
одделение ќе биде преку остварување на активностите предвидени во оваа програма да 
овозможат: подобрување на положбата на младите во општеството, вмрежување и 
претставување на младите од Охрид на регионално, национално и меѓународно ниво, учество 
и вклучување во креирањето на младинските политики, формирање на работни групи по 
области и приоритети за потемелно и поефикасно истражување на потребите на младите, 
организирање на трибини, дебати, фокус групи,  консултации, семинари и конференции, 
континуирани средби со претставниците на граѓaнскиот сектор и останати активности кои 
произлегуваат од делокругот на работните активности на ова одделение.  

Спроведувањето на програмата се одвива преку два клучни сегменти и тоа:  
1. Поддршка на млади и младински политики 
2. Поддршка на невладини организации 
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Силна поддршка за младите луѓе од 15 до 29 години кои живеат на територијата на 
општина Охрид е врвен приортет на локалната самоуправа. Соработката со граѓанскиот 
сектор е еден од клучните постулати на работата на општина Охрид. Отворено, 
транспарентно секогаш почитувајќи ја нивната независност и самостојност во носењето на 
одлуките ќе се трудиме реализирајќи ги активностите од оваа програма да градиме 
партнерски однос базиран на взаемна доверба и почитување. Тоа секако ќе придонесе 
општина Охрид користејќи ги услугите на граѓанскиот сектор да испорачува поквалитетни 
услуги кон своите граѓани.  

Реализирани активности (01.07-30.09 – 2020) 

- Јавен повик за финансирање на програми и проекти од јавен интерес на 
општина Охрид  за 2020 година 

Во текот на овој извештаен период проектите кои се одобрени за финансирање се во фаза 
на реализација на проектните активности.   

- Локална младинска стратегија и анкета на 110 млади луѓе за нивните потреби и 
барања 

Подготвена е комплетна документација за обајвување на тенедер за избор на 
изработувач на локална младинска стратегија и анкета на 110 млади луѓе. Реализацијата 
на овој проект е забавена со оглед на ограничените можности на буџетот на општина 
Охрид поради новонастаната состојба и намалените приходи. Предложено е со 
рабалансот да се намалат дел од средствата за оваа намена. Доколку во последното 
тримесечие не се подобрат финансиските показатели реализацијата на оваа активност ќе 
биде одложена за наредната година. 

- Локален Совет и Собрание на млади 

Подготвен е меморандум за соработка со коалиција на младински организации кои ќе 
дадат поддршка во процесот на формирање на Советот и Собранието на млади на 
општина Охрид. Се очекува наскоро да биде потпишан. До советот на општина Охрид е 
доставена иницијатива за промена на Статутот на општина Охрид каде треба Советот на 
млади да биде вметнат како постојано работно тело на општината. По завршување на 
оваа процедурална активност ќе се пристапи кон активности за формирање на 
Собранието на млади и Советот на млади на општина Охрид.    

Број  08-10720/50                                                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                           Претседател 
О х р и д                                                                                              Живка Ангелоска,с.р.   

 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
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ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА   УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 

30.09.2020 ГОДИНА  

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   усвојување на Извештајот за остварување на 

буџетот на општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година,  што ja донесе 
Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
 
Број 09-10270/122                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 
 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/1, 14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид 
на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 

 
 

         О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ     
НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020 ГОДИНА 

 
    

Член 1 
СЕ УСВОЈУВА Извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за 

периодот од 01.01. до 30.09.2020 година. 
   

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
општина Охрид“.  
 
Број  08-10720/51                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                            Претседател 
О х р и д                                                                                              Живка Ангелоска,с.р.   

 
ИЗВЕШТАЈ 

за остварување на буџетот за периодот 01.01–30.09.2020 год.Буџет на 
Општина Охрид 

 
Изготвувањето на буџетот како една од најважните активности во локалната 

самоуправа  се со цел пореално согледување и опфаќање на потребите и барањата на 
граѓаните опфаќа низа активности, правила, подготовки, законски акти и подакти. 
Буџетскиот процес е еден од најважните не само за администрацијата и општината како 
институција туку и за сите граѓани на таа општина поради единствениот факт што во тој 
процес се донесуваат одлуки за начинот на прибирање и трошење на средствата од 
граѓаните, а од правилноста на тој процес ќе зависи квалитетот во задоволувањето на 
потребите и барањата на граѓаните на една локална самоуправа, унапредување или 
назадување во решавањето на нивните проблеми. 
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 Со воспоставување на буџетскиот процес се дефинираат и изготвуваат низа акти и 
одлуки кои го детерминираат буџетскиот план и врз база на кои подоцна се врши 
распределување и дистрибуција на буџетските средства. Реално утврдувањe на приходите и 
расходите на општината е клучен сегмент за остварувањето на целите на ЕЛС од аспект на 
задоволување на севкупните потреби на граѓаните, успешно функционирање на општинската 
администрација и правилно планирање на програмите и активностите.  

Ингеренциите кои ги доби локалната самоуправа со процесот на децентрализација 
дополнително ја потенцира ваквата потреба и важноста на овие процеси кои би овозможиле 
локалната самоуправа со еден квалитетен буџетски процес на адекватен начин да одговори 
во решавањето  на инфраструктурните проблеми на граѓаните како и целокупно менаџирање 
на обврските во оние области во кои има надлежност локалната самоуправа. 

Поради сето претходно изнесено, квалитетно изготвен буџет претставува основен 
предуслов за навремено извршување на зацртаните програми и активности. Процесот на 
буџетирање на локалната самоуправа како сложен процес е во тесна врска со многу други 
меѓусебно поврзани и зависни активности. Овој процес како таков започнува и се одвива во 
подолг временски период, иако процесот на прибирање на приходите и извршувањето на 
расходите се однесува само за една тековна буџетска година. Програмското планирање е 
основа на процесот на буџетирање во локалната самоуправа, односно овој процес опфаќа 
буџетирање врз база на одвојување на различни активности и проекти во посебни програми и 
потпрограми. Програмите кои се однесуваат на капитално инвестирање уште се нарекуваат и 
развојни програми и тие се донесуваат на подолг временски период, односно неколку 
буџетски години, што од своја страна бара координираност во сите инстанци во локалната 
самоуправа. Ваквите активности треба да овозможат навремена реализација на проектите по 
години, да дадат детална финансиска конструкција за изведување на тие проекти, како и да ја 
отсликаат реалноста и потребата односно оправданоста од секој проект пооделно. Во поглед 
на програмското буџетирање, основно е акцентот да се стави на програмите, да се изврши 
правилна распределба на расходите по програми и активности, да се има целосна слика и 
контрола на процесот на извршување и нивото на остварување на активноситите и проектите 
како и континуирана контрола на степенот на остварување на  поставените цели. 

Квалитетот на извршување на обврските на ЕЛС, во однос на решавање на потребите 
и проблемите на граѓаните, безусловно бара ефикасно буџетирање, односно планирање на 
сите расположливи ресурси од аспект на обезбедување на финансиски средства за 
реализација на низа активности во надлежност на општината. Сето погоре кажано неопходно 
бара изготвување на транспарентен буџет со кој ќе бидат опфатени неопходните барања на 
граѓаните притоа не запоставувајќи ја развојната компонента на општината од една страна, а 
од друга страна, изготвување на буџет кој на оптимален начин ќе ги опфати сите приходи 
кои се во надлежност на локалната самоуправа, а се утврдени со ЗФЕЛС. Прибирањето на 
средствата е неопходен услов за реализација на сите активности утврдени со законската 
регулатива, а кои се во надлежност на општината. Буџетот на општината се состои од 
годишна проценка на приходите и расходите по намени и активности. За правилна проценка 
на приходите и расходите, потребно е реално согледување и утврдување на севкупните 
мерливи параметри значајни за изготвување на буџетот. За реално утврдување на вкупните 
годишни приходи и расходи, потребно е да се запази процесот на буџетирање утврден 
согласно Законот за финансирање на локалната самоуправа и Законот за буџетите, притоа во 
голема мерка да се води сметка како за реалните потреби на граѓаните, од една страна, така и 
за реалните можности и капацитети на општината, од друга страна. Процесот на буџетирање 
како една од најзначајните активности во локалната самоуправа неминовно бара вклученост 
на сите граѓани, здруженија и администрација со целосен сериозен пристап кон изготвување 
на буџетот, како годишен развоен документ на општината. 

Незамисливо е нормално функционирање на општината и извршување на сите 
планирани активности без правилно, навремено и точно донесување како и извршување 
на буџетот. Процесот на буџетирање е перманентен циклус кој започнува со моментот на 
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изработување на годишниот план и програма и трае се до негова конечна реализација до 
крајот на буџетската година. 

Согласно постапките во буџетскиот процес, како и активностите по буџетскиот 
календар, усвоен од Советот на општината, администрацијата во текот на подготвувањето 
на буџетот постојано врши согледување, проценка и проектирање на сопствените 
финансиски ресурси утврдени согласно законската регулатива. Утврдените приходи, заедно 
со трансферираните приходи од државно ниво, ДДВ, блок дотациите и наменските дотации 
ја дефинираат вкупната маса на средства на општината кои стојат на располагање за 
решавање на одредени проблеми, потреби, активности и надлежности во буџетската година. 
Во проектирањето на трошоците, односно изготвувањето на расходниот дел, посебно се 
води сметка за укажувањата и потребите на граѓаните во процесот на решавање на 
инфраструктурните проблеми, се земаат во предвид предлозите и барањата на месните 
односно урбаните заедници, плановите на буџетските корисници и тоа сето преку извршени 
анализи на стручните служби на општината, имајќи ги во предвид долгорочните и 
годишните програми. Утврдените активности, искажани како трошоци, опфатени се во 
соодветни програми во буџетот, што овозможува поголема транспарентност и контрола на 
начинот на извршување на буџетот. 

Законот за финансирање на ЕЛС и Законот за буџетите ги дефинираат приходите кои ги 
остваруваат општините и ги опфаќаат следните извори: 

- сопствени извори на приходи, кои се остваруваат врз основа на наплатата на локални 
даноци, такси, надоместоци приходи по основ сопственост; 

- приходи по основ на трансфери од буџетот и буџетите на фондовите, како средства по 
основ на персонален данок, ДДВ и други трансфери; 

-  приходи на буџетските корисници кои се користат за покривање на нивните редовни 
активности, познати како приходи од самофинансирачки активности; 

- приходи по основ донации, кои се остваруваат врз база изработени и одобрени 
проекти од разни меѓународни институции и фондови; 

- приходи по основ блок дотации за буџетските корисници од областа на образованието 
и детската заштита; 

- приходи по основ на наменски дотации за ППЕ. 
 Во процесот на буџетирање, содржината и програмите од кои се состои буџетот се 
усогласени со унифициран начин на припрема и изготвување на буџетот, утврден од 
Министерството за финансии. Општинскиот буџет се состои од општ и посебен дел. Во 
општиот дел, содржани се следните елементи: 

- консолидиран биланс на приходи и расходи; 
- функционална класификација на расходите; 
- биланс на тековно оперативни расходи; 
- биланс на капитални приходи и расходи; 
- приходи и расходи за развојните програми. 

 Песебниот дел на буџетот ги прикажува расходите според Правилникот за 
класификација на расходите донесен од страна на Министерството за финансии, групирани 
според корисници и програми.  

 Расходите на буџетот, според корисници и намени, се групирани во соодветни 
програми. Секоја од овие програми е структуирана согласно економската класификација 
на приходите и расходите утврдена од Министерството за финансии.  

Согласно законските прописи, пишаните процедури и напатствија од МФ, општина 
Охрид на седница одржана на ден 26.12.2019 година со Одлука бр.08-17824/30 го утврди 
буџетот на општината за 2020 година на износ од 1.231.170.000,оо денари. Со Одлука за 
измени и дополнувања на буџетот на општина Охрид бр.08-4471/14 од 29.05.2020 год.се 
изврпи ревидирање на буџетските приходи и расходи, како и на буџетските програми и 
согласно нивото на остварување на буџетот, нивото на истиот беше ревидирано и утврдено 
на 1.215.266.069,оо денари.  
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Приходи 
Согласно Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа и постојната 

класификација на приходите во зависност од нивниот извор на настанување, најголем дел од 
буџетот во висина од 652.072.318,оо денари се приходи кои според изворите на настанување, 
општината ги остварува од редовно работење и активности утврдени во ЗФЕЛС. Доколку се 
земе предвид структурата на планираните приходи, износот од 652.072.318,оо денари е 
распределен по група на приходи: 

- Даночни приходи --------------------------------------- 415.241.247,оо 
- Неданочни приходи ------------------------------------   15.720.000,оо 
- Капитални приходи-------------------------------------  119.027.444,оо  
- Трансфери и донации ----------------------------------  102.083.627,оо 

Трансферите од државниот буџет по основ блок односно наменски дотации со намена за 
финансирање на активностите од областа на образованието, детската заштита и 
противпожарната заштита е предвиден износ од 492.431.284,оо денари од вкупно утврдениот 
буџет.  

Во вкупниот буџет согласно законската регулатива на општината се вклучуваат и 
средствата кои ги остваруваат буџетските корисници на општината (основните, средните 
училишта и детските градинки) по основ на тн самофинансирачки активности, приходи кои 
се утврдени на вкупен износ од 39.873.505,оо денари. 

Приходите по основ донации за проекти за кои општина Охрид аплицирала пред 
соодветни меѓународни институции, во буџетската 2020 година се планирани на износ од 
30.888.962,оо денари. Реализацијата на овие проекти согласно постојната евиденција и 
активностите кои се во тек, дел се завршени а дел се во тек, за што подетални информации 
може да се добијат од соодветните одделенија односно сектори.  

Според извршената анализа и податоците со кои располага сметковотството, општина 
Охрид заклучно со третиот квартал остварила вкупен приход од 746.850.532,оо денари или 
процентуално изразено 61,46 % од севкупно проектираните приходи. Ваквиот процент на 
остварување е збир од сите извори на приходи. Доколку се анализира остварениот приход од 
изворните приходи- основниот буџет кој е во директна зависност од способноста и 
ангажираноста на стручните служби во постапката на прибирање на овие приходи, износот 
од 358.121.120,оо денари покажува остварување од 54,92 %, од што може да се констатира 
дека општина Охрид има недоволно остварување на проектираните приходи, пред се како 
резултат на негативните текови и импликациите од ковид кризата врз целокупното живеење. 
Како резултат на ваквите остварувања до крајот на оваа буџетска година, согласно 
законската рамка сигурно ќе следи и ревидирање на буџетската рамка и усогласување со 
законски дадените отстапувања во проекциите на буџетот. 

 Од приложениот квартален извештај табеларен преглед и табелата бр.1 дадена подолу 
може да се забележи позначајно отстапување во остварувањето на приходите во скоро сите 
групи на приходи освен во делот од блок дотациите, односно намеските дотации. Во 
периодот кој следи имајќи го во вид степенот на досегашното извршување на буџетот и 
пооделните групи на приходи, како неминовност се налага потребата од ревидрање на овие 
групи на приходи и нивно ребалансирање и дефинирање на ново ниво и нова буџетска рамка. 
Она што посебно загрижува во овој извештај и што треба да се потенцира е остварувањето на 
приходите во делот на основниот буџет, односно во делот кој што е во директна зависност и 
надлежност исклучиво на локалната самоуправа. Доколку се анализира остварување на овие 
приходи пооделно по групи на приходи (даночни, неданочни, капитални приходи, трансфери 
и донации) ќе се забележи високиот степен на отстапување во сите овие групи на приходи 
пооделно, што само по себе укажува дека мора да следи ревидирање скоро на сите групи на 
приходи.      

Од претходно изнесеното, исклучок се даночните приходи кои се остваруваат во повисок 
процент споредбено со другите групи на приходи меѓутоа и тие се за десетина проценти 
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пониски од она што би требало да значи идеално остварување за периодот кој го опфаќа овој 
извештај во својата анализа. 

 Структурата на остварените приходи по основ на извори дадена е во следната табела: 
 
Табела 1 

Вид на приход Проектирано 
за 2020 

Остварено во 
трет квартал  

 
% 

Блок-наменски дотации  492.431.284   373.938.751 75,94 

Самофинансирачки приходи    39.873.505       7.580.647 19,01 

Даночни приходи  415.241.247   274.167.324 66,03 

Неданочни приходи    15.720.000       7.874.237  50,09 

Капитални приходи   119.027.444     19.692.307 16,54 

Приходи од донации    30.888.962       7.210.014 23,34 

Трансфери и донации   102.083.627     56.387.252 50,13 

Вкупно 1.215.266.069 746.850.532 61,46 

 
Податоците дадени во табела укажуваат на одредени отстапувања во остварувањето на 

пооделните групи приходи објаснети претходно, при што посебен акцент треба да се стави 
на оние приходи кои што влегуваат во групата на изворни буџетски приходи на кои го 
ставаме акцентот поради важноста на истите. Приходите по основ на блок односно наменски 
дотации, согласно утврдените проекции и тековното ниво на остварување а имајќи ја во вид 
и природата на овие приходи за очекување е до крајот на годината во целост да бидат 
реализирани. Графички приказ на проектираните и остварените приходи пооделно по 
категории приходи следи: 
Графикон бр.1 

Блок-наменски 
дотации

41%

Самофинансирачки 
приходи

3%

Даночни приходи
34%

Неданочни приходи
1%

Капитални приходи
10%

Приходи од 
донации

3%Трансфери и 
донации

8%

Проектирани приходи за 2020 год. 
(вкупно 1.215.266.069 денари)

 
Графикон.бр.2 
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Блок-наменски 
дотации

50%

Самофинансирачки 
приходи

1%

Даночни приходи
37%

Неданочни приходи
1%

Капитални приходи
3%

Приходи од донации
1%

Трансфери и донации
7%

Остварени приходи за 2020 год. 
(вкупно 746.850.532 денари)

 
  
 Напомена: Прикажаното во графиконите 1 и 2 се однесува на процентуално учество на поединечните групи на приходи во 
однос на вкупно проектираните, односно вкупно остварените приходи пооделно, поради што се појавува разлика во 
процентите помеѓу табеларниот К1-преглед на приходи и расходи и графичкиот приказ. 
 

Средствата по основ самофинансирачки активности се проектираат и остваруваат 
согласно согледувањата од страна на раководителите на буџетските корисници и согласно 
тековната ситуација очигледно е дека овој тип на приходи доколку нешто позначајно не се 
промени во последниот квартал од годината потребно ќе биде нивно ребалансирање.  

Превземање на мерки за подобрување во прибирањето на приходите во оние групи на 
приходи каде има поголеми отстапувања од проектираните приходи и каде што тоа е можно 
е неопходно, ваквите активности до крајот на годината би довеле до подобар процент на 
реализација на вкупните приходи, но треба да се има предвид целокупната ситуација во која 
се наоѓаме и тешките моменти кои ги поминува целокупното опшество со актуелната криза.  

Согласно востановената практика за прикажување на споредбени показатели во 
табелата подолу дадени се остварувањата на приходите за истиот период во буџетската 2019 
година. 
 
Вид на приход 

Проектирано за 
2019 

Остварено во трет 
квартал  

% 

Блок-наменски дотации  429.251.542  306.201.030 71,33 

Самофинансирачки приходи    28.666.500    13.140.881 45,84 
Даночни приходи  360.584.111   277.744.493 77,03 
Неданочни приходи    15.020.000      11.970.789 79,70 
Капитални приходи     65.155.000    37.751.099 57,94 
Приходи од донации     37.464.099    18.048.893 48,18 
Трансфери и донации     632.224.915    563.729.691 89,17 
Кредити    25.000.000 24.999.562 99,99/ 
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Вкупно  1.593.366.167 1.253.586.438 78,68 

 
Графикон бр.3- Остварени приходи споредбено 
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Споредбено 2020 год. во однос на 2019 год. за третиот квартал,  доколку се има предвид 

остварувањето на буџетските приходи (изворни приходи, основен буџет) во номинален 
износ, изнесуваат: 

- остварување во 2020 год. 358.121.120,оо денари  
- остварување во 2019 год. 396.014.243,оо денари 
Согласно наведеното, остварувањето во 2020 год. е за 10,5811 % помало од 

остварувањето за наведениот период во 2019 година.      
Споредбено 2020 год. во однос на 2019 год. за третиот квартал,  доколку се има предвид 

остварувањето на вкупните буџетски приходи, по сите основи и групи приходи, во 
номинален износ изнесуваат: 

- остварување во 2020 год. 746.850.532,оо денари  
- остварување во 2019 год. 733.309.355,оо денари.  
Поради споредливост на податоците од приходите за 2019 година го одземаме 

средствата кои се добиени по основ кредитната линија и средствата кои беа добиени 
согласно законот за финансиска поддршка на општините. 

Согласно наведеното, остварувањето во 2020 год. е за 1,8465 % поголемо од 
остварувањето за наведениот период во 2019 година.  
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Во 2019 година во делот на трансфери и донации влегува и делот од финансиската 
поддршка на општините. Динамиката како и износите на остварување на буџетот 
кумулативно на синтетички конта согласно напатствијата од МФ на РМ, се прикажуваат и 
доставуваат до секторот за буџети во министерството за финансии на унифициран образец 
К1 кој поблиску ги прикажува планираните износи на приходи и нивното остварување, 
заклучно со последниот ден од тековниот квартал, во случајов со 30.09.2020 година. 
Остварувањето на приходите во општината по извори подетално се дадени во кварталниот 
извештај – образец К1 каде може да се согледаат планираните износи како и нивното 
остварување заклучно со овој квартал.  
 
Расходи 

Приходниот дел на буџетот, неговото остварувањето, односно висината и динамиката 
на остварувањето е значајно од аспект на отварање на можности за реализација на 
утврдените програми за работа имплементирани во буџетот на општината како и 
задоволување на потребите на граѓаните за решавање на нивните инфраструктурни, 
комунални, културни и други потреби. Остварувањето поодделно по програми е дадено во 
табелата подолу во која е прикажан видот на програмата, планираните средства за 
остварување на програмата, реализацијата пооделно по програми заклучно со 30.09.2020 
како и процентот на остварување. Распределбата на вкупно остварените приходи (буџетски 
средства- основен буџет) распределени по програми прикажани се во следната табела: 
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Програма Планирано Остварено %

Ao Совет на општина 20,237,500 11,448,336 56.57

Do Градоначалник 4,260,000 2,048,122 48.08

Eo Општинска администрација 147,255,481 105,965,224 71.96

EA Општинка администрација (кап.расходи) 2,334,258 743,010 31.83

F1 Урбанистичко планирање 2,600,000 186,706 7.18

FA Уредување на градежно земјиште 174,890,000 96,022,772 54.90

G 1 Поддршка на  ЛЕР 3,370,000 626,309 18.58

G 2 Потт. На радвојот на туризмот 6,600,000 5,194,723 78.71

G D Проекти за енергетска ефикасност 800,000 0 /

J3 Јавно осветлување 55,000,000 37,642,459 68.44

J4 Јавна чистота 10,011,589 7,441,866 74.33

J6 Одржување и заштита на патишта и улици 2,950,000 110,004 3.73

J7 Одрж. И користење на паркови и зеленило 9,957,840 9,900,119 99.42

J8 Други комунални услуги 6,900,000 2,000,412 28.99

JD Изг. И рек. На патишта и  улици 18,980,000 18,530,000 97.63

JA Изградба на  јавно осветлување 11,200,000 0 0.00

JF Изградба на сообраќајна  сигнализација 13,364,000 1,286,932 9.63

JG Изг. На системи за водоснабдување 33,314,000 3,906,677 11.73

JI Сис. За одвед. И проч. На отпадни води 32,160,000 10,251,946 31.88

JK јавна чистота (капитални расходи) 800,000 755,200 94.40

JM Паркови и  зеленило (капитални расходи) 300,000 0 0.00

K4 Културни манифестации и творештво 5,790,000 2,761,730 47.70

KA Културни манифестации и творештво(кап. Расхо 1,900,000 52,015 2.74

Lo Спорт и рекреација 15,755,000 13,977,699 88.72

LA Спорт и рекреација(капитални расходи) 1,000,000 800,000 80.00

N1 Основно  образование 18,589,000 6,654,537 35.80

NA Основно  образование (капитални расходи) 14,940,160 649,873 4.35

N2 Средно образование 2,170,500 1,985,772 91.49

R1 Заштита на  животната средина 4,300,000 932,754 21.69

T1 Уредување на  здраствена заштита 1,224,990 760,000 62.04

V1 Детски градинки 6,500,000 3,470,849 53.40

Wo Противпожарна заштита 20,038,000 12,001,275 59.89

WAo Противпожарна заштита(капитални расходи) 1,780,000 13,799 0.78

H1 Родова еднаквост 800,000 0 0.00
Вкупно 652,072,318 358,121,120 54.92  
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Податоците во табелата укажуваат на разноликост во процентот на реализацијата на 
пооделните програми, но имајќи ги во предвид активностите кои се во тек согласно 
планираните програми за очекување е до крајот на буџетската година реализацијата на сите 
програми да биде поголема од онаа што е во моментот, но во оние програми кои и покрај тоа 
ќе се јави значително отстапување во однос реализација и буџетска проекција секако дека ќе 
има ревидирање и ребалансирање како на расходите исто така и на програмските активности, 
имајќи го во предвид периодот кој се разгледува и периодот кој преостанува за реализација 
на програмските активности до крајот на оваа буџетска година. Во претстојниот период за 
дел од активностите кои се во тек сигурно ќе биде доставена финансиска документација која 
ќе предизвика зголемување на степенот на остварување одделно по активности и програми а 
сето тоа ќе влијае на вкупниот степен на реализација на одредени програми, но она што како 
дел од некоја активност ќе биде завршено во оваа буџетска година а поради природата на 
нештата и процедурите на одобрување, книжење и реализација нема да предизвика 
финансиски импликации во овогодинешниот буџет, повторно ќе биде испланирано во 
програмите за наредната буџетска година и ќе предизвика импликации во некој од наредните 
квартали на расходната страна на буџетот. 

  
 

Број 08-10720/52                                                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                   Претседател 
О х р и д                                                                                                 Живка Ангелоска, с.р.  
 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД 

РАБОТЕЊЕТО И ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ЈП „ГРАДСКИ ГРОБИШТА“ - ОХРИД ЗА 
ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020  ГОДИНА   

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   усвојување на Извештајот од работењето и 

остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ - Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2020  
година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 
година. 
 
 
Број 09-10270/123                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.05/02) и член 18 став 1 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр. 8/07,01/08,10/10, 05/11,09/14, 14/14  и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден 04.12.2020 година ја донесе следната: 
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     О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД РАБОТЕЊЕТО И ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ЈП 

„ГРАДСКИ ГРОБИШТА“ - ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020  ГОДИНА 
 

Член 1 
СЕ УСВОЈУВА Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски 

гробишта“ - Охрид за периодот од 01.01.до 30.09.2020 година, усвоен од Управниот одбор со 
Одлука бр.02-1182/3 од  24.11.2020 година и Заклучок  на Надзорниот одбор бр.02-1171/3 од  
24.11.2020 година. 

Член   2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Охрид“. 
 
Број  08-10720/53                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                             Претседател, 
О х р и д                                                                                               Живка Ангелоска   

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ OД 

РАБОТЕЊЕТО И ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД ЗА 
ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 30.09.2020 ГОДИНА   

 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот oд работењето и 
остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2020 
година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 
година. 
 
 
Број 09-10270/124                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р. 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.05/02) и член 18 став 1 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр. 8/07,01/08,10/10, 05/11,09/14, 14/14  и 10/19) , Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден  04.12.2020 година ја донесе следната: 

 
           О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД  РАБОТЕЊЕТО И ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ  НА ЈП  
ГРАДСКИ ПАЗАР - ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 30.09.2020  ГОДИНА 
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Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Извештајот од работењето и остварените резултати  на ЈП Градски  
Пазар - Охрид за периодот од 01.07.до 30.09.2020 година, усвоен од Управниот одбор со 
Одлука бр.02-558/6 од .06.11.2020 година и Заклучокот на Надзорниот одбор бр.02-557/7    од 
06.11.2020 година. 

Член   2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Охрид“. 
  
Број  08-10720/54                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                             Претседател 
О х р и д                                                                                                Живка Ангелоска, с.р.   

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТAТА 
НА ЈП „БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ“ - ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09. 2020 ГОДИНА    

         
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   усвојување на Извештајот за работaта на ЈП 

„Билјанини извори“ - Охрид за периодот од 01.01. до 30.09. 2020 година,  што ja донесе 
Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/125                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.05/02) и член 18 став 1 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр. 8/07,01/08,10/10, 05/11,09/14, 14/14  и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден 04.12.2020 година ја донесе следната: 

 
  О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА  НА ЈП „БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ“ - ОХРИД ЗА 
ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020  ГОДИНА 

 
Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈП „Билјанини извори“ - Охрид за 
периодот од  01.01.до 30.09.2020 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр.02-921/2    
од 23.11.2020 година и Заклучок на Надзорен одбор бр. 920/2 од  23.11.2020 година. 
 

Член   2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Охрид“. 
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Број  08-10720/55                                                                 СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                           Претседател, 
О х р и д                                                                                               Живка Ангелоска   

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА   УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РАБОТЕЊЕТО И ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ЈП „ ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ “ - 
ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 30.09.2020  ГОДИНА  

 
СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за работењето и 

остварените резултати на ЈП „ Охридски комуналец “ - Охрид за периодот од 01.07. до 
30.09.2020  година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 
04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/126                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.05/02) и член 18 став 1 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14 и 14/14), Советот на општина Охрид на седницата одржана 
на ден   04.12.2020 година ја донесе следната: 
 

  О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД РАБОТЕЊЕТО И ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА 
ЈП„ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ“ - ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 30.09.2020  ГОДИНА 

 

Член 1 
СЕ УСВОЈУВА Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Охридски 

комуналец“ - Охрид за периодот од 01.07.до 30.09.2020 година, усвоен од Управниот одбор со 
Одлука бр.02-1214/4 од  23.11.2020 година и Заклучок  на Надзорниот одбор бр.02-1213/3 од  
23.11.2020  година. 

Член   2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Охрид“. 
 
Број  08-10720/56                                                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                        Претседател, 
О х р и д                                                                                           Живка Ангелоска   

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 



07.12.2020 година                  „Службен гласник“ бр. 15                          страна  157 
 

 e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА   УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РАБОТЕЊЕТО НА ЈП„НИСКОГРАДБА ОХРИД“ - ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 
30.09.2020  ГОДИНА  

 
СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за работењето на 

ЈП„Нискоградба Охрид“ - Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2020  година,  што ja донесе 
Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/127                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.05/02) и член 18 став 1 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр. 8/07,01/08,10/10, 05/11,09/14, 14/14  и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден  04.12.2020 година ја донесе следната: 
 

  О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО  НА ЈП„НИСКОГРАДБА ОХРИД“ - ОХРИД 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07. ДО 30.09.2020  ГОДИНА 
 

Член 1 
СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работењето  на ЈП „Нискоградба Охрид“ - Охрид за 

периодот од 01.07. до 30.09.2020 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр.02-1273/3 
од  05.11.2020 година и Мислење  на Надзорниот одбор бр.02-1272/3 од  05.11.2020 година. 
 

Член   2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Охрид“. 
 
Број  08-10720/57                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                          Претседател 
О х р и д                                                                                              Живка Ангелоска,с.р.   

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА    УСВОЈУВАЊЕ НА  ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА  

И ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ НА ЈП „ВОДОВОД“-ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 
30.09.2020ГОДИНА 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на извештајот за работата и 

финансискиот извештај на ЈП „ВОДОВОД“-Охрид за периодот од 01.01. до 
30.09.2020година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 
04.12.2020 година. 



07.12.2020 година                  „Службен гласник“ бр. 15                          страна  158 
 

 e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 
 

 
Број 09-10270/128                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.05/02) и член 18 став 1 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр. 8/07,01/08,10/10, 05/11,09/14, 14/14  и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден   04.12.2020 година ја донесе следната: 
 

      О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА И ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ  НА 

ЈП„ВОДОВОД“ - ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.09.2020  ГОДИНА 
 

Член 1 
СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата и Финансискиот  извештај  на ЈП 

„ВОДОВОД“ - Охрид за периодот од 01.01.до 30.09.2020 година, усвоен од Управниот одбор 
со Одлука бр. 02-2225/3  од  02.11.2020 година и Мислење на Надзорниот одбор бр.2224/5  од  
02.11.2020  година. 

Член   2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Охрид“. 
 
 
Број  08-10720/58                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                             Претседател 
О х р и д                                                                                                 Живка Ангелоска,с.р.   

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА 

ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на 
Општина Охрид за 2021 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/129                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
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Врз основа нa член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 
01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата одржана на 
ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 

  
 

НАЦРТ ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА 
ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 ГОДИНА 

 
Вовед  

Оваа програма е посебно дизајнирана да опфати сет на мерки и активности за ублажување на 
последиците од Пандемијата со Ковид 19, како и да предвиди форми и насоки за пост-пандемиско 
делување. 

 
Имајќи ги во предвид историското и културното наследство, на 5-ти септември 1979 година под 

закрила на УНЕСКО беше ставено Охридското езеро. Еколошки чистите предели, природното 
наследство на овој регион. Логично развојот на туризмот, како особено важна дејност за Охрид, пред 
се се темели на креирањето на активности, мерки и политики за најдобро искористување на 
природните и културно- историски потенцијали за  континуиран развој на туризмот преку изработка 
на програми кои во целост ги опфаќаат формите и облиците за одржлив развој.  

Програмата за поттикнување на туризмот се однесува на луѓето од локалната заедница кои 
преку меѓусебна соработка допринесуваат за организиран пристап на туристичкиот пазар. 

Институционалните мерки и конкретни проекти несомнено ќе ја одразат посветеноста и 
ангажираноста на стручниот кадар во насока на подобрување на квалитетот на туризмот и пораст на 
локалниот економски бенефит на учесниците во туристичкиот сектор и подигнување на квалитетот 
на живот за жителите на Општина Охрид. 

Непосредното учество на релевантните фактори од сферата на туризмот, во процесот на 
планирање на програмата, претставува основа за создавањето на изворната слика за местото, имиџот 
и комплетниот туристички производ кој треба да се понуди на туристичкиот пазар. Преку заеднички 
напори кои овозможуваат создавање на заедничка визија ќе се идентификува широк спектар на 
активности и ќе иницираат создавање на здрава основа врз која ќе се планираат понатамошните 
активности а сето тоа ќе допринесе за мултиплицирање на бројот на гости и задоволни посетители. 
 

Согласно Програмата за поттикнување на развојот на туризмот, вклучени се програмите за 
работа и буџетското планирање на средствата предвидени како приход од Таксата за Привремен 
престој, при што Секторот за Туризам и Локален Економски Развој, за буџетската 2021 година ја 
предвидува програмата поврзана со буџетската ставка Г2: Поттикнување на развојот на туризмот. 
 
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 2021 ГОДИНА 
 

За реализација на Програмата за 2021 во износ од 11.200.000,00 ден. ќе бидат обезбедени 
средства од следниве приходи: 
 

Средствата предвидени како приход од Таксата за Привремен престој 7.200.000,00 ден. 

Приходи од донации 3.000.000,00 ден. 

Вкупно приходи за 2021 10.200.000,00 ден. 
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I. НАЦРТ ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА 
ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2020 ГОДИНА 
 

Општина Охрид преку Секторот ТЛЕР и Одделението за туризам, согласно своите надлежности 
и задолженија, а во насока на поттикнување на развојот на туризмот за 2021 година, ја базира “Г2 
Програмата за поттикнување на развојот на туризмот за 2021 година“ која ке се реализира преку 
следните активности: 
 

 
1. УПРАВУВАЊЕ СО ТУРИСТИЧКИ ДЕЈНОСТИ ВО НАСОКА НА РАЗВОЈ И 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТУРИЗМОТ И ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА 
 
1.1. Управување со туристичките дејности од мал обем во надлежност на единицата 
на локална самоуправа  Општина Охрид 
 

Локалната самоуправа согласно надлежностите и законските обврски, преку Секторот за 
ТЛЕР – Одд. за туризам во 2020 ќе продолжи со активностите за управување со туристичките 
дејности од мал обем во кои влегуваат: 

- Евиденција, регистрација, категоризација како и продолжување на решенијата за 
категоризација на сместувачки капацитети од мал обем.   

- Евиденција и регистрација на даватели на услуги во селски, етно и еколошки туризам, 
- Евиденција и регистрација на даватели на услуги за туристичка дејност – вршење на услужни 

дејности, изнајмување на пловила за забава (сандолини), даска за едрење и слично..), 
- Евиденција и регистрација на даватели на услуги за туристички  услужни дејности поврзани 

со водениот превоз кои се реализираат со пловен објект со јачина на мотор  кој не надминува 
10 коњски сили и кој вклучува превоз на максимум 12 лица.  

Предвиден Буџет                                                                                                                                 0,00 ден 
 

 
1.2. Формирање на дата база на даватели на услуги во алтернативните форми на 

туризам 
 
Во светски рамки последниве години, како најбрзо растечки тренд во туризмот се дефинира 

активниот туризам, односно алтернативните форми на туризам. Охридскиот регион изобилува со 
потенцијал за развој на овие форми, преку руралниот, еко, планинскиот, верскиот и слични форми на 
туризам. За жал до сега не се направени посериозни обиди за систематски пристап кон овие форми, 
нивни развој и унапредување, како и промоција. За таа цел, преку оваа програмска активност се 
предвидува изработка на дата база на даватели на услуги во алтернативните форми на туризам, во 
која ќе бидат преку претходно извршено истражување поместени сите даватели на вакви услуги. 
Предвидено е преку веб страната ohrid.com.mk да се воведат дигитални дата бази на даватели на 
услуги, со нивни целосен опис. Воедно истражувањата ќе треба да формираат и различни пакет 
аранжмани кои ќе бидат достапни до туристичките агенции, хотелиерите и другите туристички 
работници кои ќе можат истите податоци да ги користат. 
Предвиден Буџет                                                                                                    600.000,00 ден 
 
Вкупно планиран буџет за 1:                                  600.000,00 ден 
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2. АКТИВНИ МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД 
ПАНДЕМИЈАТА СО КОВИД 19 ВО ТУРИСТИЧКИОТ СЕКТОР 

 
2.1. Субвенционирање на различни туристички дејности со цел ублажување на 

последиците од Пандемијата со Ковид 19 врз туристичкиот сектор 
 

Со оглед на актуелната состојба со Пандемијата со Ковид 19, и последиците кои ги направи 
врз туристичкиот сектор, неопходно е покрај активните мерки на локално и национално ниво, да се 
интервенира во туристичкиот сектор и преку обезбедување на разни субвенции на најпогодените 
туристички гранки и даватели на услуги. Согласно насоките на Светската Туристичка Организација, 
директното вложување во туристичкиот сектор ќе овозможи барем делумно ублажување на 
последиците од пандемијата, а со тоа и потенцијално задржување на рејтингот и угледот на 
дестинацијата, како и минимизирање на бројот на лица кои поради пандемијата прекинуваат да се 
занимаваат со овие дејности, и намалување на бројот на лица кои ги изгубиле основните приходи. 

За таа цел, програмата предвидува субвенционирање на следниве категории на даватели на 
услуги (преку посебно подготвени правилници за доделување на субвенции): 

- Даватели на услуги во сместувачки капацитети од мал обем, 
- Даватели на услуги во селски туризам, 
- Даватели на услуги поврзани со водениот превоз и други рекреативни активности на вода и 

плажа, 
- Туристички водичи. 

Предвиден Буџет                                                                                                       1.500.000,00 ден  
 
 
2.2. Формирање на Стручен одбор за опоравување на туризмот од пандемијата 

Имајќи ја во предвид актуелната состојба со пандемијата од Ковид 19, и силното влијание врз 
туризмот, потребен е сеопфатен пристап со цел изнаоѓање на мерки за ублажување на последиците. 
Интердисциплинарниот притап кој е неопходен за оваа намена, предвидува една од активностите и 
формирање на Стручен Одбор за опоравување на туризмот од пандемијата. Овој одбор би бил 
составен од туристички работници, професори и научни работници, како и претставници на 
националните и локалните институции. Неговата намена би била преку определена динамика на 
средби (online), да се предвидат, имплементираат и мониторираат сет на мерки со цел ублажување на 
последиците од пандемијата и да се изгради една визија и дадат насоки за функционирање на 
туристичкото стопанство за време и после завршување на пандемијата. 
Предвиден Буџет                                                                                                                                 0,00 ден 
 
 
2.3. (Online) обуки за даватели на услуги во активните форми на туризам преку обуки 

за дигитални вештини, преквалификација и доквалификација, како мерка за 
ублажување на последиците од пандемијата со Ковид 19 

 
Со оглед на моменталната состојба со пандемијата, последиците кои произлегуваат од неа, како 

и негативниот ефект врз туризмот генерално, потребно е туристичката заедница да се адаптира кон 
новите услови и трендови, а согласно препораките на Светската Туристичка Организација. За таа цел, 
од особена важност е давателите на услуги во активните форми на туризам (како најбарани форми во 
светски рамки) да се адаптираат кон новонастаната ситуација во однос на пандемијата, и да ги 
адаптираат своите услуги согласно препорачаните протоколи и мерки. Со оглед на тоа дека голем дел 
од овие даватели на услуги се жители на руралните средини, и немаат целосен увид и начин како да 
ги применуваат овие мерки, потребно е да се напрљави нивна едукација, која ќе ги опфати ваквите 
светски текови и трендови. Обуките е предвидено да се изведат online, а доколку условите тоа го 
овозможат, истите би се одржале и со практичен начин на обука. 
Предвиден Буџет                                                                                                     300.000,00 ден 
 
Вкупно планиран буџет за 2:                                   1.800.000.00 ден 
3. ПРОМОЦИЈА НА ОХРИД КАКО АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧКА 

ДЕСТИНАЦИЈА (ВО УСЛОВИ НА СВЕТСКА ПАНДЕМИЈА И ПО НЕА) 
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3.1.   Промоција на Охрид преку електронски и дигитални медиуми во услови на 
Пандемија со Ковид 19 
 

Имајќи ја во предвид актуелната состојба со пандемијата со Ковид 19, промените во 
туристичкиот сектор на глобално ниво се евидентни. После долги години на позиционирање на 
Охрид на светската туристичка мапа, во периодот што претстои потребни се големи напори за 
враќање на имиџот на Охрид како сигурна дестинација за туризам. Со оглед на тоа дека големите 
настани и саеми во овој период се замрени, потребен е стратешки простап и иновативни решенија за 
електронска и дигитална промоција на Охрид во светски рамки.  

Преку оваа активност ќе бидат опфатени сет на иновативни начини за ваков тип на промоција 
на туриситчката понуда на Охрид во периодот на пандемијата и по нејзиното ублажување и 
завршување. На овој начин, ќе се направат обиди за активна промоција на туристичките услуги и 
производи на Охрид на иновативен и трендовски начин. 

Исто така, одреден дел од средствата предвидени за оваа намена, согласно тековните услови и 
потреби, ќе биде наменет за печатен промотивен материјал 
Предвиден Буџет                 1.000.000,00 ден 
 
3.2.  Организација на манифестации и поддршка на различни активности и настани 

поврзани со промоција на туристичките производи во услови на Пандемија со 
Ковид 19 

 
Согласно моменталната состојба со Ковид 19 пандемијата, предвидено е одржување на одреден 

дел на настани за промоција на туристичката понуда на Охрид и одбележување на одредени празници 
и настани. Овие активносто се предвидени согласно протоколите за заштита од ширење на вирусот 
Ковид 19, и истите ќе се одржат доколку самите услови го дозволуваат тоа. 

 
Во рамки на оваа програмска активност ќе се реализираат: 
 

- Одбележување на Новогодишни и Божиќни празници. Оваа активност предвидува културно 
уметнички настани за време на Новогодишните празници, Божиќ, Стара Нова Година и 
Водици. Предвидено е да започнат со Дочекот на Новата Година на Градскиот плоштад, при 
што секој ден ќе биде опфатен со различна програма согласно традицијата, се до прославата на 
Водици и Денот на Рибарите. 

- Манифестации за промоција на туристичката понуда и производи на Охрид. Овие 
активности ќе бидат подетално испланирани во наредниот период во зависност од условите со 
состојбата со Ковид 19 пандемијата 

Предвиден Буџет                                      1.800.000,00 ден 
 
 
Вкупно планиран буџет за 3:                                   2.800.000.00 ден 
 
4. РАЗВОЈ НА ТУРИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
 Бесплатен hot spot интернет 

Поставувањето на бесплатен hot spot интернет е одлична можност за посетителите и гостите во 
градот преку користеше на бесплатен интернет да добијат информации за туристичката понуда и 
услугите во градот.  

Планирано е обезбедување на бесплатен hot spot интернет на неколку најпосетувани локации во 
Охрид како продолжение на оваа активност од претходните години. 
Предвиден Буџет                                                                                                   100.000,00 ден  
 
4.1. Поставување на нови излози во старата охридска чаршија 

 
По добиениот проект од страна на Министерството за економија за ревитализација на старите 

градски чаршии, одобрени се средства во износ од 700.000,00 денари за замена на автентични излози 
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на 7 дуќани во старата охридска чаршија. Изборот на дуќаните беше направен врз основа на 
претходно објавен повик од страна на Министерството за економија. 

Со оглед на та дека неколку пати беше објавуван тендер за оваа активност, на кој сите 
понудувачи имаа повисоки понуди, предвидено е да се додадат 300.000,00 мкд буџетски средства за 
да се имплементира оваа активност. 
Предвиден Буџет                      1.000.000,00 ден 
 
 
4.2. Поставување на информативен видео дисплеј 

Преку оваа активност е предвидено да се постави информативен видео дисплеј една или 
повеќе локации на градскиот плоштад, на кој ќе бидат поставувани корисни туристички информации 
за туристите, посетителите и локалните жители. Преку него, ќе се врши информирање за возни 
редови на пловните објекти (кајчиња, катамарани, бродови), тековни занимливости и новости, 
информации за настани и сл. Со поставувањето на овој информативен видео дисплеј, ќе се овозможи 
отстранување на сите поставени рекламни паноа кои го нагрдуваат изгледот на градскиот плоштад и 
воедно се пречка за слободно движење на луѓето 
Предвиден буџет                                                     600.000,00ден   
 
Вкупно планиран буџет за 4:                                   1.700.000,00 ден 
 
5. ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНО УПРАВУВАЊЕ 
5.1. Средства за сопствено учество во имплеметација на проекти 

Според  утврдените правила за апликација за одредени проекти, во зависност од донаторот како 
неопходност се наметнува потребата од обезбедување на средства за  сопствено учество кои мора да 
се запазат како прв услов за аплицирање за одреден проект. Со оваа ставка се предвидуваат  средства 
за сопствено учество во следните области: меѓународни проекти со посебен акцент за ИПА 
фондовите, регионални проекти,  меѓуопштинска соработка и микрорегионални проект. Дел од 
средствата се наменети за сопствено учество за проектот Проектот „Интеррегионално управување со 
културното наследство Е-систем“  финансиран од програмата Интеррег Балкан-Медитеран 2014-
2020. 
Превиден Буџет                                      300.000,00 ден 
 
 
5.2. Средства од аплицирани и одобрени проекти 

Во оваа програмска ставка се предвидени реализација на активности кои се во склоп на развој 
на туризмот, а претставуваат активности кои би се реализирале во рамки на проекти финансирани од 
други страни и донатори. Дел од средствата од оваа активност се предвидени за реализација на 
Проектот „Интеррегионално управување со културното наследство Е-систем“  акроним на проектот 
„ИРК-ХЕРМЕС“, од програмата Интеррег Балкан-Медитеран 2014-2020, во партнерство со 
Универзитетот за технологија од Кипар - Водечки партнер на проектот и партнер 1, Истражувачки и 
иновативен центар за информации, комуникација и знаење на технологии Атина од Грција -  Партнер 
2, општина Самос од Грција - Партнер 3, општина Крф од Грција - Партнер 4, ЕЛЕТ од Грција – 
Партнер 5, општина Охрид од Македонија - Партнер 6, општина Ѓирокастро од Албанија - Партнер 7. 
Проектот се однесува на дигитализација на културното наследство преку повеќе активности. 

Проектот е одобрен во Март 2017, во тек е неговата финална фаза на реализација.  Вкупен 
буџет на проектот е 1.162.000,00 Евра од кои за општина Охрид се предвидени 121.450,00 евра буџет 
за реализација на проектни активности. 
Превиден Буџет                                3.000.000,00 ден 
 
Вкупно планиран буџет за 5:                                  3.300.000,00 ден 

 
 
 

ВКУПЕН БУЏЕТ  ЗА 2021:                        10.200.000,00 ден 
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РЕКАПИТУЛАР 
 
 

НАЦРТ Г2 ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 г. 
Бр. Активност Средства од буџет Средства од донации ВКУПНО 

1 УПРАВУВАЊЕ СО ТУРИСТИЧКИ ДЕЈНОСТИ ВО НАСОКА НА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТУРИЗМОТ И ТУРИСТИЧКАТА 
ПОНУДА 

  1.1. Управување со туристичките дејности од мал обем во надлежност 
на единицата на локална самоуправа  Општина Охрид 0,00 / 0,00 

 
1.2. 

Формирање на дата база на даватели на услуги во алтернативните 
форми на туризам 600.000,00 / 600.000,00 

Вкупно 1 600.000,00 / 600.000,00   
2 АКТИВНИ МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ПАНДЕМИЈАТА СО КОВИД 19 ВО ТУРИСТИЧКИОТ СЕКТОР 

  
2.1. 

Субвенционирање на различни туристички дејности со цел 
ублажување на последиците од Пандемијата со Ковид 19 врз 
туристичкиот сектор 

1.500.000,00 / 1.500.000,00 

 2.2. Формирање на Стручен одбор за опоравување на туризмот од 
пандемијата 0,00 / 0,00 

 

2.3. 

(Online) обуки за даватели на услуги во активните форми на 
туризам преку обуки за дигитални вештини, преквалификација и 
доквалификација, како мерка за ублажување на последиците од 
пандемијата со Ковид 19 

300.000,00 / 300.000,00 

Вкупно 2 1.800.000,00 / 1.800.000,00   

3 ПРОМОЦИЈА НА ОХРИД КАКО АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА (ВО УСЛОВИ НА СВЕТСКА ПАНДЕМИЈА И ПО 
НЕА) 

 3.1. Промоција на Охрид преку електронски и дигитални медиуми во 
услови на Пандемија со Ковид 19 

1.000.000,00 / 1.000.000,00 

  Организација на манифестации и поддршка на различни активности 
и настани поврзани со промоција на туристичките производи во 
услови на Пандемија со Ковид 19 

1.800.000,00 / 1.800.000,00 

Вкупно 3 2.800.000,00 / 2.800.000,00 

4 РАЗВОЈ НА ТУРИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 4.1. Бесплатен hot spot интернет 100.000,00 / 100.000,00 
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 4.2. Поставување на нови излози во старата охридска чаршија 1.000.000,00  1.000.000,00 

 4.3. Поставување на информативен видео дисплеј 600.000,00 / 600.000,00 

Вкупно 4 1.700.000,00 / 1.700.000,00 

5 ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНО УПРАВУВАЊЕ 
 5.1. Средства за сопствено учество во имплеметација на проекти 300.000,00 / 300.000,00 

 5.2. Средства од аплицирани и одобрени проекти / 3.000.000,00 3.000.000,00 

Вкупно 5 300.000,00 3.000.000,00 3.300.000,00 

ВКУПНО 7.200.000,00 3.000.000,00 10.200.000,00 

Оваа Нацрт- програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
Број  08-10720/59                                                                                                                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                                                                                                      Претседател 
О х р и д                                                                                                                                                                          Живка Ангелоска,с.р.   
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 ГОДИНА 

         
СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт Програмата за поддршка на локалниот економски развој 

на Општина Охрид за 2021 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/130                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
Врз основа нa член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 
01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата одржана на 
ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 
НАЦРТ ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА 

ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 ГОДИНА 
 
Вовед  
 

Oпштините со Законот за локална самоуправа од 2002 година, имаат надлежност и улога да го 
водат и спроведуваат планирањето на локалниот економски развој, покрај приватниот сектор како 
главен двигател на локалниот економски развој. 

 
Програмата за локален економски развој претставува дефиниран збир на проекти кои се 

планира да се реализираат во текот на 2021 година, и кон кои воглавно ќе бидат насочени 
активностите на Одделението за локален економски развој при Секторот за ТЛЕР. Реализацијата на 
оваа Програма ќе обезбеди континуиран одржлив развој на општината кој треба да го подобри 
нивото на услугите и животниот стандард на жителите на општина Охрид. 

Воедно, програмата опфаќа и сет мерки за справување со Пандемијата оп Ковид-19, со цел 
ублажување на кризата во најпогодените сегменти на стопанството. Преку овие мерки се очекува да 
се допринесе во задржување на конкурентноста и работните места во одредени стопански гранки, 
кои како најпогодени од пандемијата се соочуваат со опасност од нивно трајно згаснување. 

 
Програмата за развој воглавно е ориентирана кон зголемување на буџетските приходи од 

донации, од меѓународни агенции и фондации, како и кон ефикасно искористување на 
претпристапните фондови од ИПА Програмата и очекуваните кохезиони фондови. 

Програмата и програмските активности се усогласени со низа значајни национални и 
регионални и европски стратешки документи. При изработката на програмските активности  исто 
така секогаш се земаат во предвид и препораките и насоките од УНЕСКО кои за Охрид како 
заштитено подрачје се од особено значење. 

Исто така активностите на Општина Охрид во областа на локалниот економски развој е 
фокусирана на заложбите за привлекување на инвестиции, уредување на постојните и изградба на 
нови индустриски зони како и активна поддршка на потенцијалните инвеститори кои бараат 
асистенција при одлуката за инвестирање. 
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Предвидените активности се во согласност со националната развојна политика за 
претприемништво, Националната стратегија за развој на МСП и други стратешки развојни 
документи. 

 
Генерална цел на Програмата:  

• Континуиран развој на капацитетите на општината за привлекување инвестиции, 
зголемување на вработувањата преку развој и реализација на проекти, и промоција на 
општината како и подпомагање на МСП, занаетчиите, руралните заедници и НВО во 
Охрид.  

• Активна имплементација на добиени и аплицирање на нови проекти од домашни и 
меѓународни фондови.  

• Следење и имплементација на стратегиите за развој на Општина Охрид.  
 

Специфични цели на Програмата: 
• Поддршка на локалниот економски развој преку партиципативно учество на заедницата и 

зголемување на конкурентноста на претпријатијата, 
• Зајакнување на локалниот економски развој преку подобрување на услугите на локалната 

самоуправа, 
• Одржлив локален развој и рационална употреба на ресурси, 
• Подготовка на проекти и проектно управување. 

 
Целни групи на програмата се сите граѓани на Охрид, Бизнис заедница, Домашни и странски 

инвеститори, невработени лица, НВО, туристи, ученици, културни институции  и др.
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ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

Програмата предвидува приходна ставка од: 
 

 
1 
 

Буџетот на Општина Охрид  
 

2.700.000,00 ден 

2 Приходи по други основи - донации 5.200.000,00 ден 

 Вкупно 7.900.000,00 ден 

 
 
НАЦРТ ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА 
ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 ГОДИНА 
 

Општина Охрид преку Секторот за локален економски развој и Одделението за локален 
економски развој, согласно своите надлежности и задолженија, а во насока на подобрување на 
економската клима и условите за локален развој, според претходно усвоените дефинирани 
стратешки цели и приоритети, ја базира програмата за подршка на локалниот економски развој за 
буџетската 2021 година.  

 
 
1. ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПРЕКУ 

ПАРТИЦИПАТИВНО УЧЕСТВО НА ЗАЕДНИЦАТА И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
КОНКУРЕНТНОСТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

 
1.1.  Финализирање на Стратегијата за рурален развој 2021-2025  

Општина Охрид преку Секторот за туризам и локален економски развој ја изработи Стратегија 
за рурален развој на општина Охрид 2021-2025. Со цел да се обезбедат веродостојни и корисни 
резултати, а воедно и за да се изготват квалитетни решенија и предлози, за потребите на овој 
стратешки документ се применуваа стандардни методологии и процедури кои се општо прифатени 
во меѓународната практика за планирање и изготвување на стратешки документи  од ваков тип.  За 
изработка на Стратегијата за рурален развој 2021-2025 на Општина Охрид,  беа применети 
методолошки алатки кои во основа го користат принципот на вклучување на сите релевантни 
засегнати страни при анализирањето на потенцијалите и ресурсите од Охридскиот регион за рурален 
развој со цел идентификување и утврдување на стратешките цели и приоритети во 6 тематски 
области и тоа: 

1. Инфраструктура, 
2. Туризам и локален економски развој, 
3. Урбанизам и животна средина, 
4. Земјоделство и сточарство, 
5. Образование и здравство, 
6. Спорт и култура. 
Стратегијата за рурален развој 2021-2025 година на општина Охрид претставува рамка за 

поттикнување на развојот на руралните области во општина Охрид и ќе даде свој придонес за 
севкупно подобрување на квалитетот на живеење на населението во овие области. 

Основните цели на оваа Стратегија за рурален развој ќе бидат:  
- Идентификување на концептот, насоките и приоритетите за рурален развој; 
- Намалување на разликите во степенот на развојот на урбаниот и руралниот дел на општина 

охрид, поттикнување на претприемништво, искористување на можностите за аплицирање 
проекти за рурален развој, економски иницијативи за одржлив развој, како и создавање 
услови за креирање на приходи (основни или дополнителни) за локалното население од 
руралните делови на општина охрид и 

- Поставување рамка за поттикнување на руралниот развој и посебно руралниот туризам  како 
дел од севкупната туристичка понуда на општина охрид. 
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Согласно законските норми, за да се финализира оваа Стратегија, треба да биде изработен 
уште документот СОВЖ (Стратешка Оцена за Влијание врз Животната Средина), по што ќе биде 
дадена на јавен увид. 
Предвиден буџет                                                                                                                         0,00 ден  
 
1.2.  Активни мерки за подобрување на конкурентноста на пазарот на труд - Обуки за 
преквалификација за струки погодени од пандемијата 

Една од мерките кои би придонесле за подобрување на статусот на лицата погодени од 
Пандемијата, како невработените лица и оние кои се соочуваат со опасност да го изгубат работното 
место поради истата, е можноста за преквалификација, доквалификација и усовршување на 
вештините. На тој начин, овие лица би ги надградиле своите работни вештини и знаења, со што би 
ги задржале своите работни места или би биле конкурентни на пазарот на труд. 

 Во рамки на оваа активност се предвидени реализација на серија на стручни обуки за 
невработени лица, како и обуки за преквалификација и доквалификација во соработка со соодветни 
институции и работодавачи, со цел стимулирање на социјалната интеграција на невработените и 
подобрување на нивните квалификации за идно вработување. Изборот на струките за кои ќе се врши 
прекфалификација и докфалификација се прави врз основа на спроведени анкетни истражувања за 
потребите на охридското стопанство.  
Предвиден буџет                                                         400.000,00 ден 
 
Вкупно планиран буџет за 1:                          400.000,00 ден 
2. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПРЕКУ 

ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА  
 
Со реализација на овие активности ќе се овозможи подобар пристап до услугите на 

Локалната Самоуправа преку дигитализација и надградба на процесот на давање услуги до крајните 
корисници.  
 
2.1. Учество во проект за Дигитализација на општините 

Фондот за иновации и технолошки развој и УНДП реализираа јавен повик за дигитализација на 
општините – пилот, чија цел е полесен пристап и поквалитетни услуги на локално ниво преку развој на 
дигитални алатки и решенија. 

Е-платформата се планира да ги опфати алатки за воспоставување на електронски систем за 
наплата на давачките кон општината; воспоставување на систем за електронско плаќање на сметки кон 
јавните претпријатија; електронски систем на волонтери и онлајн платформа за општински форум. 
Платформата ќе биде изработена со јасни и разбирливи инструкции за користење, со цел да биде 
искористено од страна на различни категории на граѓани од различни возрасни структури. 

Дополнително, платформата е така креирана, што нејзината инфраструктура ќе биде столб на 
идната потполна дигитализација на општинските услуги преку нејзино лесно и економично збогатување 
со нови сервиси за граѓаните и правни лица, униформност и стандардизација на работењето на 
општинските службеници, рационализација на трошоците и други предности. 

Општина Охрид ќе побара да се вклучи во овој проект на ФИТР за дигитализација на 
општините се со цел да го олесни прстапот на граѓаните кон услугите и да го подбри квалитетот на 
услугите. Во ова време дигитализацијата на услугите и безготовинските плаќања се многу значајни и 
потребни како за граѓаните така и за општините. 
Предвиден буџет                                                                                                                         0,00 ден  
 
 
2.2. Воведување на  Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE)   

Целта на овој проект е имплементација на Стандард за систем за управување со квалитет 
согласно меѓународните барања, а која ќе воведе нови стандарди во начинот на работа и во 
пристапот кон граѓаните и бизнис заедницата. Одговорна општинска администрација подразбира 



07.12.2020 година                  „Службен гласник“ бр. 15                          страна  170 
 

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 

 

систем на организација на работни задачи, одговорности и систем на контрола, која беспрекорно ќе 
ја реализира улогата на сервис на граѓаните.  

BFC SEE е најупотребуваниот стандард за менаџирање на квалитетот и е создаден околку 
седум принципи на менаџирање на квалитетот и тоа:  

- Фокус кон корисниците 
- Лидерство 
- Вклученост на луѓето 
- Подобрување 
- Приод кон процеси 
- Управување со врски 
Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE)  претставува единствена програма 

за подобрување на квалитетот на услугите и информациите кои општините од регионот на 
Југоисточна Европа им го нудат на компаниите, во рамките на која сертификати се доделуваат на 
општини од Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора и од Босна и Херцеговина. 

Овој сертификат претставува потврда за инвеститорите и за стопанствениците дека општините 
нудат ефикасна и ефективна услуга, односно целосна, навремена, комплетна информација и 
поддршка за разработување на нивните потреби за вложување, како и поддршка при натамошното 
развивање на нивниот бизнис. 

Програмата за сертификација претставува единствена иницијатива во регионот на Југоисточна 
Европа, која влијае на креирање на побрза и поефикасна администрација, која треба да ги отстрани 
пречките за забрзаниот развој на стопанството, да овозможи подобри резултати во привлекувањето 
на домашни и на странски инвестиции и воведување на нови технологии, креирање на нови работни 
места и модернизација на општеството. 

Имплементацијата на  BFC  стандардите  ке се реализира со средства од општинскиот буџет. 
Добивањето на сертификатот е процес кој трае околу 1 година, додека трајноста на 

сертификатот е 3 години. 
Предвиден буџет                                                                                                           300.000,00 ден  
 

 
Вкупно планиран буџет за 2:                                       300.000,00 ден 
 
3. ОДРЖЛИВ ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ И РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА РЕСУРСИ 

 
3.1. Субвенционирање на набавка на велосипед 

Со цел да го стимулира користењето на велосипеди, како начин за намалување на 
загадувањето и воведување на начин на здраво живеење, општина Охрид, на граѓаните кои ќе купат 
нов велосипед ќе им субвенционира дел од трошоците во износ од 50 % од вредноста на 
велосипедот, но не повеќе од 6.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход. 

Оваа активност ќе се реализира преку објава на јавен повик кој пак ќе биде реализиран по 
принципот „прв дојден, прв услужен“, се до исцрпување на средствата планирани во буџетот на 
општина Охрид за оваа намена. 

Право на користење на субвенцијата ќе имаат сите жители на општина Охрид кои ќе ги 
исполнат условите од Правилникот и Јавниот повик. 
Предвиден буџет                                                                 600.000,00 ден 
 
3.2. Субвенционирање на занаетчии 

Оваа мерка предвидува директна помош до најпогодената категорија на занаетчии од 
пандемијата на Ковид – 19, со цел задржување на работните места и зачувување на овие занаети од 
изумирање. Со оглед на тоа дека приходите на овие категории занаетчии во голем дел зависат од 
туризмот и посетителите на градот (во период во кој овие туристички посети се сведени на миниму), 
постои опасност од нивно целосно изумирање. Со оваа мерка се предвидува еднократна парична 
помош, која ќе биде доделена преку посебен правилник во кој ќе бидат дефинирани условите. 
Предвиден буџет                                                              300.000,00 ден 

 
3.3. Субвенционирање на посебни категории на земјоделци. 
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Оваа мерка предвидува директна помош на посебни категории на земјоделци. Со оглед 
на кризата предизвикана од Ковид – 19, помошта на малите земјоделски производители ќе 
биде од големо значење, со  мерката ќе го подпомогнеме и подикнеме органското 
производство и органските прозводи карактеристични за нашиот регион. 
Мерката се предвидува еднократна парична помош, која ќе биде доделена преку посебен правилник 
во кој ќе бидат дефинирани условите. 
Предвиден буџет                                                               600.000,00 ден 
 
3.4. Тековни активности на мобилната канцеларија за поддршка на земјоделството 

во рамките на локалната самоуправа  
Со оваа активност е предвидено обезбедување на неопходни информации за земјоделците, кои 

ќе им овозможат зголемување на продуктивноста, намалување на трошоците за производство, 
зголемување на конкурентноста и искористување на можностите за финансирање во рамките на 
земјоделството од домашни и меѓународни извори, како и навремено препознавање и соочување со 
потенцијалните ризици и предизвици за производство и за пласман на производи од сферата на 
земјоделството. Воедно, преку работењето на оваа канцеларија се овозможува издавање на потврди 
за користење на средствата од ИПАРД програмата. 
Предвиден буџет                                                                    0 ден 
 
Вкупно планиран буџет за 3:                                    1.500.000,00 ден 
 
 
4.ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНО УПРАВУВАЊЕ 

Една од круцијалните активности на Одделението за локален економски развој, претставува 
подготовка, аплицирање и имплементација на проекти во најразлични области, финансирани од 
домашни и меѓународни донатори, програми, фондации, амбасади и сл. Процесот на 
имплементација на проектите претставува сложена активност која бара прецизно планирање и 
реализација како на проектните активности, така и на предвидениот проектен буџет. 

Според утврдените правила за апликација за одредени проекти, во зависност од донаторот, 
покрај обезбедената донација предвидена во проектот, како неопходност се наметнува потребата од 
обезбедување на средства за сопствено учество кои мора да се запазат како прв услов за аплицирање 
за одреден проект. Секој донатор определува посебни  услови кои локалната самоуправа треба да ги 
обезбеди како составен дел.   
 
4.1.   Средства за сопствено учество во имплеметација на проекти 

Според  утврдените правила за апликација за одредени проекти, во зависност од донаторот 
како неопходност се наметнува потребата од обезбедување на средства за  сопствено учество кои 
мора да се запазат како прв услов за аплицирање за одреден проект. Во оваа програмска активност е 
предвидено сопствено учество во општински, регионални, национални и меѓународни проекти.  Од 
позначајните планирано е партиципација односно сопствено учество на Општина Охрид за 
аплицирање и реализација на меѓународни проекти со посебен акцент за ИПА фондовите, како и 
зедничко учество во аплицирање и реализација на проекти со други општини од Република 
Македонија во рамки на Програмите на различни донатори, меѓународни асоцијации, фондови, 
амбасади и други, за меѓуопштинска соработка и микрорегионални проекти, како и 
партиципација односно сопствено учество на Општина Охрид за аплицирање и реализација на 
регионални проекти  во рамките на Југозападниот плански регион согласно Законот за рамномерен 
регионален развој и Годишната програма за финансирање на регионални проекти на Бирото за 
регионален развој и проектите со средства од Агенцијата за рурален развој и други агенции.  
Превиден буџет                           500.000,00 ден 
 

4.2. Средства од аплицирани и одобрени проекти 
Во оваа програмска ставка се предвидени реализација на активности кои се во рамки на 

севкупниот локален економски развој, а претставуваат активности кои ќе се реализираат во рамки на 
проекти финансирани од домашни и  меѓународни донатори. 

Во рамки на ИПА програмата аплициран и одобрен е проектот „ Меѓугранична соработка и 
интегрирани здравствени и социјални услуги за стари лица и деца и нивна рана превенција “ 
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акроним  „CROSS4ALL”. Проектот е  аплициран и одобрен во партнерство со  водечки партнер -
Лабораторија на медицинска информатика на Универзитетот  „Аристотелис“ во Солун и партнери: 
Општина Неаполис, Грчка национална конфедерација на лица со попреченост, Факултет за 
информатички и комуникациски технологии „ Св.Климент Охридски “- Битола, Општина Охрид и 
Кардиолошкиот Центар „Св.Стефан“ – Охрид, поднесен на Првиот повик за проектни предлози од 
ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка  помеѓу Република Грција – Република 
Македонија 2014-2020, во Приоритетна оска: Промовирање на социјална и културна инклузија преку 
границите, Специфична цел на проектот е подобрување на здравствената заштита и социјалните 
услуги на децата и старите. 

Вкупен буџет на проектот е 1.130.290,00 евра од кои за Охрид се предвидени 142.810,00 евра 
буџет за реализација на проектни активности. 

Проектот предвидува подобрување и олеснување на пристапот до здравствени услуги на 
ранливите категории на лица преку воведување на пилот – програма и е во завршна фаза. 
Превиден буџет                                            5.200.000,00 ден 

 
Вкупно планиран буџет за 4:                                            5.700.000,00 ден 
 
ВКУПЕН БУЏЕТ  ЗА 2021:                                                             7.900.000,00 ден 
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РЕКАПИТУЛАР 
НАЦРТ ПРОГРАМА ЗА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 

Г1 ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 година 
Бр. Активност Средства од буџет Средства од донации ВКУПНО 

1 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПРЕКУ ПАРТИЦИПАТИВНО УЧЕСТВО НА ЗАЕДНИЦАТА И 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

 1.1. Финализирање на Стратегијата за рурален развој 2021-2025 / / / 
 1.2. Активни мерки за подобрување на конкурентноста на пазарот на 

труд - Обуки за преквалификација за струки погодени од 
пандемијата 

400.000,00 / 400.000,00 

Вкупно 1 400.000,00 / 400.000,00   

2 ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПРЕКУ ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ЛОКАЛНАТА 
САМОУПРАВА 

  2.1. Учество во проект за Дигитализација на општините / / / 
  2.2. Воведување на  Business Friendly Certification South East Europe 

(BFC SEE)   300.000,00 / 300.000,00 

Вкупно 2 300.000,00 / 300.000,00   

3 ОДРЖЛИВ ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ И РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА РЕСУРСИ 
 3.1. Субвенционирање на набавка на велосипед 600.000,00 / 600.000,00 
 3.2. Субвенционирање на занаетчии 300.000,00 / 300.000,00 
 3.3. Субвенционирање на посебни категории на земјоделци 600.000,00 / 600.000,00 
 3.4. Тековни активности на мобилната канцеларија за поддршка на 

земјоделството во рамките на локалната самоуправа / / / 

Вкупно 3 1.500.000,00 / 1.500.000,00 

4 ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНО УПРАВУВАЊЕ 

 4.1. Средства за сопствено учество во имплеметација на проекти 500.000,00 / 500.000,00 
 4.2. Средства од аплицирани и одобрени проекти / 5.200.000,00 5.200.000,00 

Вкупно 4 500.000,00 5.200.000,00 5.700.000,00 
ВКУПНО 2.700.000,00 5,200.000,00 7.900.000,00 
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Оваа Нацрт- програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Сл.гласник на општина Охрид“.   

 
Број08-10720/60                                                                 СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                  Претседател 
Охрид                                                                                         Живка Ангелоска,с.р. 

 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ- РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 – 2023 
ГОДИНА 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт- Развојната програма за изработка на урбанистички 

планови на територијата на Општина Охрид за 2021 – 2023 година,  што ja донесе Советот 
на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/131                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 

Врз основа на член 40 и од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ 
бр.32/2020), чл.22,ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и 
чл.18 од Статутот на општина Охрид (Сл.гласник на општина Охрид бр. 08/07, 01/08,10/10, 
05/11,09/14, 14/14 ,10/19 и 10/19),  Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден                 
04.12.2020, донесе: 
 

НАЦРТ  РАЗВОЈНА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НАОПШТИНА ОХРИД 2021-2023 
 
1.ВОВЕД 
 
Развојната програма за изработка на урбанистичките планови на територијата на општина Охрид 
2021-2023 година претставува основа за изработка и донесување на урбанистички планови и 
урбанистички плански документации  во Општината , основа за уредување на градежното земјиште 
и е сегмент од потребната документација за добивање на согласност за изработените планови од 
Министерство за транспорт и врски-Скопје.  
  
2.ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ 
 
I. Планови кои ќе ги финансира Општина Охрид 
 

I-1. ГЕНЕРАЛЕН  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ФИНАНСИРАН ОД ОПШТИНА 
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1 Измена и дополна на ГУП на град Охрид,за УЗ 2- УБ 2.2,2.4;        
УЗ 5-УБ 5.2,5.4;   УЗ 9-УБ 9.1,9.3;  УЗ 12-УБ 12.2;  УЗ 13-УБ 
13.2;  УЗ 17-УБ17.1;                                

Општина  (266.315,00) 

 Вкупно: 266.315,00 

 
 

I-2. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ФИНАНСИРАНИ ОД ОПШТИНА 
1 Урбан блок 1.1  
1.1 ДУП за УЗ 1, УБ 1.1- опфат Табана  Општина     (68.640,00) 
2 Урбан блок 2.1   
2.1 ДУП УЗ 2, УБ 2.1-опфат Kеj Општина   (177.840,00) 
3 Урбан Блок 4.3  
3.1 ДУП во УЗ 4 УБ 4.3  Општина   (246.000,00) 
4 Урбан Блок 4.4  
4.1 ДУП во УЗ 4 УБ 4.4 Општина   (262.000,00) 
5 Урбан Блок 5.2     
5.1 ДУП во УЗ 5 УБ 5.2  Општина   (388.000,00) 
6 Урбан блок 5.3  
6.1 ДУП во УЗ 5 УБ 5.3  
7   Урбан Блок 5.4     
7.1  ДУП во УЗ 5 УБ 5.4  Општина   (404.430,00) 
8  Урбан Блок 6.1   
8.1 ДУП за УЗ 6 дел од УБ 6.1 - Опфат 2 Општина   (630.130,00) 
9 Урбан Блок 8.3  
9.1 ДУП за УЗ 8  УБ 8.3    Општина   (190.000,00) 
10  Урбан блок 10.1  
10.1 ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.1 опфат 2     Општина  (530.000,00) 
11  Урбан блок 12.4  
11.1 ДУП за УЗ 12  дел од  УБ 12.4 - опфат 3   Општина  ( 72.000,00) 
12   Урбан блок 14.2   
12.1  ДУП за УЗ 14,  дел од УБ 14.2 – опфат 1  Општина    (150.000,00) 
13   Урбан блок 15.1     
13.1 Измени и дополнувања на ДУП за УЗ 15 (15-ти Корпус) 

дел од УБ 15.1 плански опфат 1 
Општина     (25.000,00) 

14  Урбан блок 15.4  
14.1  ДУП за УЗ 15, дел од УБ 15.4 – опфат 1   Општина   (150.000,00) 
15  Урбан блок 16.3  
15.1  ДУП за УЗ 16   дел од УБ 16.3 – опфат 4 Општина   (105.000,00) 
 Вкупно: 3.339.040,00 

 

I-3. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА ФИНАНСИРАНИ ОД ОПШТИНА 
1 УП  за село Пештани   Општина   (1.571.820,00) 

2 УП за село Велестово  Општина   (1.300.000,00) 
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 Вкупно:                   2.871.820,00 
I-4. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФИНАНСИРАНА    
       ОД  ОПШТИНА 
1 ЛУПД за намена Е2 – комунална супраструктура за изградба 

на  претоварна станица за комунален отпад на дел од  
КП 1219/1 КО Долно Лакочереј – вон град 

Финансирано од 
Ј.П."Охридски 
Комуналец" Охрид 

I-5. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСИРАНИ ОД ОПШТИНА 

1 Проект за инфраструктура за потреби на општината Финансиските средства 
за проектите планирани 
во Програмата од  
Сектор за комунален 
развој улици и сообраќај 

1.1 ПИ за локален пат од с.Свиништа до црква Св. Богородица 
во село Свиништ, општина Охрид 

 

1.2 ПИ за поставување на телекомуникациски столб и 
телеком/електро кабел ОХР3073 Пештани ГФ 

 

1.3 ПИ за лниска инфраструктурна градба за изградба на 
оптичка телекомуникациска инфраструктура- ФТТХ Охрид 
3.3, општина Охрид 

 

1.4 ПИ за изградба на линиска инфраструктурна градба – 
атмосверска канализација на ул. 15-ти Корпус од мост на 
река Сушица до Градски гробишта во граници на ГУП 
Охрид 

 

1.5 ПИ за изградба на линиски инфраструктурен објект, 
Локален пат од с.Велгошти  до црква Св.Никола  (од 
стационажа км 0+000.00 до км 1+482.99) КО Велгошти, 
Велгошти, Општина Охрид 

 

1.6 ПИ за изградба на линиски инфраструктурен објект, 
Локален пат од село Лескоец до с. Горно Лакочереј, 
општина Охрид 

 

I-6. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД ОПШТИНА 

1 Урбанистички проекти за потреби на општината Општина    (600.000,00) 

2 Урбанистички проекти за плажи на Охридско езеро Општина    (700.000,00) 

 Вкупно:             1.300.000,00 

 
II. Планови кои ќе ги финансира Општина Охрид и 
   Агенции формирани од Влада 
II-1.УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО ФИНАНСИРАНИ ОД ОПШТИНА ОХРИД    
         И  АГЕНЦИИ   ФОРМИРАНИ ОД ВЛАДА 

1 УП за село Љубаништа 679.680,00 

2 УП за село Трпејца 424.800,00  
3 УП  за село Елшани   207.060,08 
4 УП за село Лагадин 644.280,00 
5 УП за село Долно Коњско 536.900,00 
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6 УП за село Велгошти 1.342.002,20 
7 УП за село Лескоец 1.265.367,14 
8 УП за село Косел 1,223.424,00 
9 УП за село Горно Лакочереј 427.000,70 

10 УП за село Долно Лакочереј 997.100,00 
11 УП за село Подмоље 767.000,00 
12 УП за село Орман 183.000,30 
13 УП за село Горно Коњско 153.400,00 
14 УП за село Рамне 84.960,00 
15 УП за село Опеница 287.583,44 
16 УП за село Вапила 244.000,40 
17 УП за село Сирула 67.968,00 
18 УП за село Куратица 322.093,45 
 Вкупно:                9.857.620,00 
 СЕ   ВКУПНО:              17.634.795,00             

 
 
НАПОМЕНА: Имајќи ја во предвид процедурата и постапката за донесување на 

урбанистичките планови, во буџетот на општина Охрид  за Програмата што ќе 
се реализира во 2021 ќе се предвидат средства во вредност од  10.850.026,00 ден, 
од кои 7.850.026,00  овие ден. се предвидени согласно Решението за одобрување 
на барањето за финансиска подршка за изработка на урбанистички планови за 
села  и општи акти за села, од страна на Агенцијата за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој. 

III. Планови кои ќе ги финансира Влада на РМ  
III-1. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ФИНАНСИРАНИ ОД ВЛАДА 
 
1 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 – Урбан комплекс 1  -   

"Табана" 
Влада на РМ 

2 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 – Урбан комплекс 2  -   
"Болнички" 

Влада на РМ 

3 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 – Урбан комплекс 3  -    
"Мал Свети Климент" 

Влада на РМ 

4 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 – Урбан комплекс 4  -   
"Робевци" 

Влада на РМ 

5 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 – Урбан комплекс 5  -   
"Радничка" 

Влада на РМ 

6 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 и дел одУБ 1.2 – Урбан 
комплекс 6  -  "Св.Софија" 

Влада на РМ 

7 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.2 – Урбан комплекс 7  -   
"Долни Сарај" 

Влада на РМ 

8 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.2 – Урбан комплекс 8  -    
"Канео" 

Влада на РМ 

9 ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.2 –Урбан комплекс 9-    
"Плаошник" 

Влада на РМ 

10 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.2 – Урбан комплек 10 –  
"Св.Врачи" 

Влада на РМ 

11 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.2 – Урбан комплек 11 – Влада на РМ 
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"Самоилова тврдина" 
12 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 и дел од УБ 1.2 – Урбан 

комплекс 12  -  "Горна Порта -Театар" 
Влада на РМ 

13 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 – Урбан комплекс 14  -   
"Чаршија" 

Влада на РМ 

14 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 – Урбан комплекс 15  -   
"Месокастро" 

Влада на РМ 

15 ДУП во УЗ 1 УБ 1.3 и дел  од УБ 1.1– Урбан  комплекс 16   
-  "Чинар" 

Влада на РМ 

16 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1, дел од УБ 1.4  и    дел од               
УБ 3.4 – Урбан комплекс 17  -  "Кошишта" 

Влада на РМ 

17 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.2, дел од УБ 3.2  и  дел од               
УБ 3.4 – Урбан комплекс 18  -  "Воска" 

Влада на РМ 

18 ДУП во УЗ 2 дел од УБ 2.1 Урбан комплекс 19 -  "КЕЈ" Влада на РМ 

 

III-2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВОН  НАСЕЛЕНО МЕСТО   
          ФИНАНСИРАНИ ОД  ВЛАДА 

1    УПВНМ за Св. Наум Влада на РМ 

2   УПВНМ за изградба на туристички локалитет Горица- 
 Св.Стефан-  Метропол со пристаниште КО Коњско Општина  

Влада на РМ 

3   УПВНМ за индустриска зона "Охрид" КО Охрид 4 Влада на РМ 

 

III-3. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
          ФИНАНСИРАНА ОД  ВЛАДА 
1 ЛУПД ,,Купи куќа за млади,, Влада на РМ 

 
IV. Планови  финансирани со приватни иницијативи 
 

IV-1. ГЕНЕРАЛЕН  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  
          ФИНАНСИРАН СО ПРИВАТНИ ИНИЦИЈАТИВИ  
1 Измена и дополна на ГУП на Охрид за    

УЗ 7  УБ 7.1 и  УЗ 10  УБ 10.1 
Прив.иницијатива 

2 Измена и дополна на ГУП на Охрид за     
УЗ 8 УБ 8.3  и  УЗ 17 УБ 17.4  

Прив.иницијатива 

 
IV-2. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  
          ФИНАНСИРАНИ СО ПРИВАТНИ   ИНИЦИЈАТИВИ 
1 Урбан блок 1.1  
1.1 ДУП во УЗ 1 дел  од УБ 1.1 – Урбан комплекс 13  -    

  "Св.Богородица Перивлепта" 
Прив. иницијатива 

2 Урбан блок 2.2   
2.1 ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.2 - опфат 2 Прив. иницијатива 
2.2 ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.2 - опфат 3 Прив. иницијатива 
3 Урбан блок 2.3    
3.1 ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.3 - опфат 5 Прив. иницијатива 
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3.2 ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.3 - опфат 6 Прив. иницијатива 
4 Урбан блок 2.4    
4.1 ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.4 - опфат 1  Прив. иницијатива 
4.2 ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.4 - опфат 3 Прив. иницијатива 
5 Урбан блок 2.5    
5.1 ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.5 – опфат 2       Прив. иницијатива 
6 Урбан Блок 3.2  
6.1 ДУП во УЗ 3 дел од УБ 3.2 – опфат 2 Прив. иницијатива 
6.2 ДУП за изменување и дополнување на ДУП за УЗ 3 –  

Кошишта, дел од УБ 3.2,за плански опфат помеѓу улиците: 
Васил Стефоски, Махмуд Рифат и новопроектир. ул. 

Прив. иницијатива 

7 Урбан Блок 4.5  
7.1 ДУП во УЗ 4 дел од УБ 4.5  опфат 2 Прив. иницијатива 
8 Урбан Блок 6.2   
8.1 ДУП за измени и дополнувања на ДЕЛ 2  од   

ДУП за 6-та УЗ  УБ 6.2 
Прив. иницијатива 

9 Урбан Блок 7.1   
9.1 ДУП за УЗ 7 дел од Б 7.1 опфат 1 

(измени и дополнувања) 
Прив. иницијатива 

10 Урбан Блок 7.2  
10.1 ДУП за УЗ 7 дел од Б 7.2 опфат 1 Прив. иницијатива 
11 Урбан Блок 8.1   
11.1 ДУП за измени и дополнувања на ДУП за УЗ 8дел од УБ 

8.1 - Опфат 1 
Прив. иницијатива 

11.2 ДУП за УЗ 8, УБ 8.1 – опфат 3 Прив. иницијатива 
12 Урбан блок 8.2  
12.1 ДУП за УЗ 8 дел од УБ 8.2 - опфат 1 

(измена и дополнување) 
Прив. иницијатива 

13 Урбан блок 9.1   
13.1 ДУП за УЗ 9 дел од УБ 9.1 - Опфат 2 ДЕЛ 1 Прив. иницијатива 
14 Урбан блок 9.4   
14.1 ДУП за УЗ 9 УБ 9.4 Прив. иницијатива 
15 Урбан блок 10.1  
15.1 ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.1 опфат 1 Прив. иницијатива 
16 Урбан блок 10.2  
16.1 ДУП воУЗ 10 дел од УБ 10.2 опфат 1 Прив.иницијатива 
17 Урбан блок 10.4  
17.1 ДУП за измена и дополнување на  ДУП за УЗ 10 и 11 

УБ 10.4 и 11.1, Влашка Маала и Градинар 
          Прив.иницијатива 

17.2 ДУП за УЗ 10 и 11, дел од УБ 10.4 и 11.1 – опфат 2  
(измена и дополнување)  

          Прив.иницијатива 

18 Урбан Блок 11.2  
18.1 ДУП за УЗ 11   дел од УБ 11.2 – опфат 1 Прив.иницијатива 
19 Урбан Блок 11.5  
9.1 ДУП за УЗ 11   УБ 11.5 Прив.иницијатива 
20 Урбан Блок 12.1  
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20.1 ДУП за измени и дополнувања на ДУП во УЗ 12         
дел од  УБ 12.1 - опфат 1 

Прив.иницијатива 

20.2 ДУП во УЗ 12 УБ 12.1 - опфат 2  
(измени и дополнувања) 

Прив.иницијатива 

21 Урбан Блок 12.4    
21.1 ДУП за УЗ 12 дел од  УБ 12.4 – опфат2 Прив.иницијатива 
22 Урбан Блок 13.3  
22.1 ДУП за УЗ 13 дел од  УБ 13.3 - опфат 1 Прив.иницијатива 
23 Урбан блок 15.5  
23.1 ДУП за УЗ 15 дел од  УБ 15.5 - опфат 1 Прив.иницијатива 
24 Урбан блок 15.7  
24.1 ДУП во УЗ 15  УБ 15.7 Прив.иницијатива 
25 Урбан блок 16.1  
25.1 ДУП за УЗ 16 дел од УБ 16.1-опфат 3 Прив.иницијатива 
26 Урбан блок 16.3  
26.1 ДУП за УЗ 16   дел од УБ 16.3 – опфат 2 Прив.иницијатива 

27 Урбан блок 18.1  
27.1 ДУП за УЗ 18  УБ 18.1 – опфат 1 Прив.иницијатива 

 
IV-3. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  ЗА ЕДНА ПАРЦЕЛА     ФИНАНСИРАНИ 
СО  ПРИВАТНИ  ИНИЦИЈАТИВИ 

1  ДУП за ГП 1.12 во УЗ 2, дел од УБ 2.2 на КП 15542/1, 
 КО Охрид 3  

Прив.иницијатива 

2  ДУП за ГП 3.1.1 на КП 14231, 14230/1, 14239, во УЗ 3 УБ 3.1, 
КО Охрид 3 

Прив.иницијатива 

3 ДУП за ГП 1.15.1 во УЗ 4, дел од УБ 4.1 на КП 13889/3 и др. Прив.иницијатива 
4 ДУП за ГП 7.1.113 на КП 11099/1 во УЗ 7  УБ 7.1 во 

 КО Охрид 2 
Прив.иницијатива 

5 ДУП за ГП 8.1.1 во УЗ 8, блок 8.1 на КП 11810/1, КО Охрид 2 Прив.иницијатива 
6 ДУП за ГП 1.10.2.1  во УЗ 10, УБ 10.2 на КП 10151 Прив.иницијатива 
7 ДУП за ГП на КП 10426/1 во УЗ 10 УБ 10.2 во КО Охрид 2 Прив.иницијатива 
8 ДУП за ГП на КП 10143/1 во УЗ 10 УБ 10.3 во КО Охрид 2 Прив.иницијатива 
9 ДУП за ГП 1 на кп 9883/1 КО Охрид 2 УЗ 10 делод УБ 10.3 Прив.иницијатива 
10 ДУП за ГП 1 на кп 4391/1 делод УБ 11.4 Прив.иницијатива 
11 ДУП за ГП 13.2.1 во УЗ 13, УБ 13.2 на КП 3477/12, КО Охрид 4 Прив.иницијатива 
12 ДУП за ГП 1 дел од УЗ 13, дел од УБ 13.3 на КП 3463/3, КО 

Охрид 4  
Прив.иницијатива 

13 ДУП за ГП 13.3.1 во дел од УЗ 13, дел од УБ 13.3 за на КП 
3340/1  – опфат на улица Винковачка 

Прив.иницијатива 

14 ДУП за ГП 13.4.2 во УЗ 13, УБ 13.4 на КП 3167, КО Охрид 4 Прив.иницијатива 
15 ДУП за ГП 1 на КП 3736, 8601/2, 3731 во УЗ 15 дел од УБ 15.6, КО 

Охрид 4 
Прив.иницијатива 

16 ДУП за ГП 16.1.1 во УЗ 16, УБ 16.1 на  КП 37/16 и 36/1, КО 
Велестово 

Прив.иницијатива 
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17 ДУП за ГП 16.1.1 дел од УЗ 16, дел од УБ 16.1 на КП 37/14 Прив.иницијатива 
18 ДУП за ГП 1 во УЗ 16, УБ 16.2 на КП 2649/1, 2649/2, 2649/5 и 

3037/5, КО Велестово 
Прив.иницијатива 

 
IV-4. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО  
           ФИНАНСИРАНИ СО  ПРИВАТНИ  ИНИЦИЈАТИВИ 

1  УПВНМ за комплекс Андон Дуков, КО Охрид 4 Прив.иницијатива 
2  УПВНМ за дел од комплекс Горица – опфат 1 Прив.иницијатива 
3  УПВНМ за дел од комплекс Горица – опфат 2 Прив.иницијатива 
4 УПВНМ Горица Север Прив.иницијатива 
5 УПВНМ за плански опфат за локалитет Св.Стефан опфат 1 Прив.иницијатива 
6 УПВНМ Долно Лакочереј за викенд населба на место 

викано Вишо 
Прив.иницијатива 

7 УПВНМ за потег Лагадин – Пештани, плански опфат 1 ,  
на дел од КО Пештани и дел од КО Елшани, општина Охрид 

Прив.иницијатива 

8 УПВНМ Горица Исток – опфат 1 Прив.иницијатива 

 

IV-5. ЛОКАЛНИ УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ  
          ФИНАНСИРАНИ СО ПРИВАТНИ ИНИЦИЈАТИВИ 
1 ЛУПД со намена Г3 – сервиси на кп бр. 1141/5 КО Лескоец Прив.иницијатива 
2 ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна телефонија 

ОХР 3108   КО Долно Лакочереј-вон град 
Прив.иницијатива 

3 ЛУПД за ГП со намена Б4 деловни простори на дел од         
кп 821 КО Косел 

Прив.иницијатива 

4 ЛУПД за градежна парцела бр.1 на кп 2440/3 КО Коњско 
(изградба на објекти со намена А4 – времено сместување) 

Прив.иницијатива 

5 ЛУПД за изградба на хотел намена Б 5 на КП 6276/1  и        
КП 6274/3 КО Охрид 4 

Прив.иницијатива 

6 ЛУПД за ГП 1.1 на кп бр. 1445/1 КО Трпејца, општина 
Охрид 

Прив.иницијатива 

7 ЛУПД за изградба на објекти со намена А4 времено 
сместување на кп бр 3134, кп бр 3135  кп бр 3136                
КО Елшани, општина Охрид 

 
Прив.иницијатива 

8 ЛУПД за ГП бр.1 со основна класа на намена А4-времено 
сместување на КП 2751/4, КП 2751/5, КП 2751/6,  КП 2752/1, 
КП 2752/2,  КП 2752/4,  КП 2753/1, КП 2753/3,  КП 2754/1, 
КП 2754/2,  КП 2756/5 и КП 2756/7 во  КО Коњско, Охрид 

 
Прив.иницијатива 

9 ЛУПД за формирање на ГП на дел од кп 487/1 КО 
Д.Лакочереј бгр и кп 6483/10 КО Охрид 4 со намена В-5 
верски институции, општина Охрид 

Прив.иницијатива 

10 ЛУПД за ГП1 со основна класа на наменаА4-времено 
сместување на КП 1544/1 во КО Трпејца, општина Охрид 

Прив.иницијатива 

 

IV-6. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ   
          ФИНАНСИРАНИ СО ПРИВАТНИ ИНИЦИЈАТИВИ 
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IV-7. ОПШТИ АКТИ ЗА СЕЛА ФИНАНСИРАНИ СО ПРИВАТНИ ИНИЦИЈАТИВИ 
1 Општ акт за село Елшани  Прив.иницијатива 
2 Општ акт за село Долно Коњско Прив.иницијатива 

 
3. ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА 
 
Динамиката на реализацијата на Програмата ќе зависи од приливот на средствата, брзината 
на изработката на ажурираните геодетски подлоги, брзината на изработка на плановите и 
брза и ефикасна соработка на државните органи што партиципираат во донесување на 
урбанистичките планови. 
 

Оваа Нацрт- програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
Број 08-10720/61                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                      Претседател  
О х р и д                                                                                           Живка Ангелоска,с.р. 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ- ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ПОТРЕБИ НА 

ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА ОХРИД ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА Нацрт- програмата за финансиските потреби на територијалната 
противпожарна единица Охрид за 2021 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на 
седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/132                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р. 
 

Врз основа нa член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 
01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата одржана на 
ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 

 
 

НАЦРТ ПРОГРАМА 
за финансиските потреби на ТППЕ Охрид 

за 2021 година 
 

 Заради професионално и ефикасно извршување на финкцијата во заштитата и 
гаснењето на пожари во Општина Охрид и други активности, согласно Законот за 
пожарникарство, Законот за заштита и спасување и Прирачникот за заштита и спасување на 
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граѓаните и материјалните добра, за потребите на ТППЕ Охрид за 2021 година потребно е да 
се одобрат следните финансиски средства: 
 

Финансиски потреби за вработените во ТППЕ - ОХРИД 
 

1. Комунални услуги, греење, комуникација, транспорт, хигиенски материјали, 
канцелариски и административни материјали и друго 

       510.000 денари 
 
- огревно дрво        80.000 денари 
Во зимскиот период гаражните простории во ТППЕ Охрид се загреваат со грејни тела на 
цврсто гориво – дрва, заради постигнување на мимимум 8оС температура во секој дел од 
гаражниот простор. Заради тоа потребно е за грејната 2021 година да се набават 25 метри 
просторни огревно дрво. 
 
- горива за моторни возила, ПП пумпи и агрегати и останата опрема 
         300.000 денари 
Во текот на годината за потребите целокупната моторна опрема и возила се користи течно 
гориво (нафта и бензин). За тие потреби земајќи предвид зголемувањето на цената на 
горивата потребно е за 2021 година да се планираат и одобрат финанскиски средства од 
300.000 денари 
 
- регистрација на моторни возила     80.000 денари 
Согласно законските прописи и противпожарните возила подлежат на вршење едногодишни 
или периодични технички прегледи и осигурување од незгода. Заради тоа потребно е да 
одобрат наведените средства. 
 
- хигиенски материјали     20.000 денари 
 
За нормално функционирање и одржување на хигиената во ТППЕ Охрид потребно е да се 
одобрат наведените средства за набавка на сите видови хигиенски материјали потребни за 
таа намена. 
 
- канцелариски и административни трошоци    30.000 денари 
За нормално извршување на административните работи и евиденција на сите настани во 
текот на годината во ТППЕ Охрид се користи книги за дежурства, книги за евиденција на 
пожари, пријави за пожари, листи за известување од пожар, компјутерски материјали и 
друго, за што е потребно да се одобрат наведените средства. 
 
2. Материјали и ситен инвентар    2.750.000 денари 
 
Заштитна опрема на пожарникарите:   2.750.000 денари 
 
- интервенциско противпожарно одело: (38 комплети) 900.000 денари 
1. Интервенциска јакна     
2. Интервенциски панталони  
3. Кратки интервенциски ракавици  
4. Интервенциска поткапа 
 
- заштитно одело за шумски пожари и интервенции: (38 комплети) 
        800.000 денари 
1. Јакна за шумски пожари и технички интервенции 
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2. Панталони за шумски пожари и технички интервенции 
3. Ракавици за шумски пожари и технички интервенции 
4. Шлем за шумски пожари и технички интервенции 
5. Заштитно одело за шумски пожари и технички интервенции 
 
- обувки (38 пара)     1.050.000 денари 
Согласно временското доба за користење потребно е да се набават обувки од следните 
видови: 

- зимски чевли со повишена сара 

- летни чевли 

- чизми за шумски пожари и техн. интервенции 

- интервенциски чизми за гаснење пожари 

 
Напоменувам дека во текот на 2020 година ќе се објави тендер (по втор пат) за набавка на 
наведените обувки за што исплатата по фактура најверојатно ќе биде во текот на 2021 
година и од тие причини овие средства за обувки се планирани со предлог програмата за 
2021 година. 
 
3. Поправки и тековно одржување           1.000.000 денари 
 
- поправки и сервисирање на противпожарните и други возила во ТППЕ Охрид 
      700.000 денари 
Со оглед на начинот на експлоатација на протипожарните возила и нивната старост на 
поголениот број од возилата, кај истите почесто се појавуваат дефекти. Заради нормално 
одржување на возилата во исправна состојба и функција за секојдневна употреба во секој 
момент при појава на пожар, технички и други интервенции потребно е да се одобрат 
бараните средства. 

 
- поправки и одржување на друга ПП опрема    300.000 денари 
Во оваа ставка бараните средства се за поправка, сервисирање и одржување во 
функционална употреба на моторните пумпи, ел. пумпи, агрегати за ел. енергија, моторни 
пили, пила за сечење бетон и железо, хидрауличен алат за развалување и сечење, 
пеногенератот, сервисирање и полнење на ПП апарати, доградба и надградба на одредени 
делови на ПП возилата (резервоари, монтажа на пумпи и сл.) и друго. Заради претходното 
потребно е да се одобрат бараните средства.  
 
4. Договорни услуги      250.000 денари 
 
- колективно осигурување на вработените  130.000 денари 
Согласно Законот за пожарникарство, член 17, пожарникарите во ТППЕ се осигуруваат при 
вршење на работите. 
 
- систематски прегледи     120.000 денари 
Пожарникарите во ТППЕ согласно Закон задолжително се упатуваат на контролни лекарски 
прегледи. 
 
5. Капитални расходи                 700.000 денари 
 
- купување на колективна ПП опрема и арматура и средства за гаснење пожари 
                  600.000 денари 



07.12.2020 година                  „Службен гласник“ бр. 15                          страна  185 
 

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 

 

Заради нормално извршување на работите при интервенции, а заради староста, 
амортизираноста и оштетеноста на постечката опрема за потребите на ТППЕ Охрид 
потребно е да се набават дел од колективната ПП опрема и арматура и тоа: 

- ПП пумпи, 

- ПП црева Ф52 и Ф75, 

- ПП спојки  Ф75, Ф52 и Ф25 - обични, 

- ПП спојки Ф110, Ф75, Ф52 и Ф25 - стабилни, 

- ПП спојки Ф110, Ф75, Ф52 и Ф25 - слепи, 

- редуцир спојки Ф52/75, 

- гумици за ПП спојки Ф110, Ф75, Ф52 и Ф25, 

- млазници Ф52 и Ф75, 

 
- опрема и средства за гаснење    100.000 денари 

- ПП апарати С, 
- ПП апарати ЦО2, 
- средство загаснење - прав, 
- средство за гаснење - пенило. 

 
6.  Поправки и тековно одржување на објектот  600.000 денари 
 
- Внатрешна и надворешна ПВЦ столарија   300.000 денари 
На противпожарниот дом, на работните, гаражни и други простории поставена е дрвена 
надворешна столарија (врати и прозори). Истата е оштетена, амортизирана и поставена од 
денот кога е изграден ПП дом во 1953 година и истата е дотраена. Заради тоа и заради 
создавање функционални услови за одржување и извршување на работните обвски на 
вработените потребна е наведената столарија да се промени. 
 
- Зидарофасадерски работи и молерај   300.000 денари 
Заради староста на објектот ПП дом потребно е санирање на одредени оштетувања на 
објектот и комплетно варосување на истиот и средување на санитарните простории и 
просторијата кујна со промена на зидни и подни плочки, од причини што постоечките се 
оштетени, одлепени и нехигиенски за одржување. 
 
7. Купување на други моторни возила   1.050.000 денари 
 
- теренско возило 4х4     1.050.000 денари 
За потреба при гаснење на пожари, вршење на технички и други интервецнии и заради 
транспорт на работници при сите овие потреби ТППЕ Охрид нема никакво патничко или 
теренско возило за овие потреби. Заради тоа бараме да с еодобрат наведените средства за 
набавка на ново теренско возило за потребите на ТППЕ Охрид.  
Напоменувам дека во текот на 2020 година ќе се објави тендер (по втор пат) за набавка на 
наведеното возило, за што исплатата по фактура најверојатно ќе биде во текот на 2021 
година и од тие причини овие средства се планирани со предлог програмата за 2021 година. 
 
Вкупно за потребите на ТППЕ Охрид согласно наведените ставки, од буџетот на 
Општина Охрид за 2021 година потребно е да се одобрат 6.860.000 денари. 
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Оваа Нацрт- програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл.гласник на општина Охрид“.   
 

Број 08-10720/62                                                                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                                           Претседател 
О х р и д                                                                                                             Живка Ангелоска,с.р.   
  

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ- ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА И ПРИРОДАТА ЗА 2021 ГОДИНА 

         
СЕ ПРОГЛАСУВА Нацрт-програмата за заштита на животната средина и природата 

за 2021 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 
04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/133                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
Врз основа на член 64 од Законот за животна средина(„Сл. весник на РМ“ бр. 53/05 

,81/05,24/07 и 159/08 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/2012, 93/13,42/14,44/15 и 129/15), член 
36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 
став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид ( „Сл. гласник на општина Охрид“ бр 8/07, 
01/08, 10/10, 05/11, 09/14  и 14/14), Секторот за  заштита на животна средина и управување 
со отпад  ја предлага следната : 
 

НАЦРТ-ПРОГРАМА  
ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА ЗА 2021 ГОДИНА 

   
Во актуелниот развоен момент на глобално ниво, постојат сериозни проблеми во 

управувањето со состојбите и можните ризици во животната средина. Повеќе медиуми и 
области на животната средина, како и комплементарните процеси, имаат нарушен квалитет, 
како во развиените, така и во земјите во развој, сè поголемите ефекти од климатските 
промени ја комплетираат сликата за исклучително сериозната закана за можноста за 
загрозување на сите медиуми на животната средина, а со тоа и неопходноста од тесна 
соработка на локално ниво и стратегиска, интерсекторска интервенција на сите нивоа во 
државата.  Кон наведеното, несомнена е и потребата за унапредување на животните стилови 
и навики на населението во испреплетените сегменти на оваа област што бара системски и 
силни едукативни и промотивни активности и размена на информации, но и неизбежно 
вклучување на граѓанското општество во процесот за подобро здравје и почиста животна 
средина. 
 
 Со програмата за заштита на животната средина и природата за општина Охрид за 2021 
година, планирани се активности врз основа на законските прописи и обврски, врз основа на 



07.12.2020 година                  „Службен гласник“ бр. 15                          страна  187 
 

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 

 

анализите направени за можна реализација на плански документи/проекти од областа на 
комуналните дејности : сообраќај,улици и урбанизам  во наредниот период, подигање на 
јавната свест.  
 
Aнализирани се  проблемите од аспект на заштита на животната средина  и природата во 
општина Охрид, а кои се однесуваат на   истите во сите медиуми: вода, воздух, почва и 
природата.Еден од посериозните проблеми во Охрид во летниот период претставува 
бучавата . Проблемот околу отстранувањето и пречистувањето на цврстиот и течниот отпад 
директно влијае врз квалитетот на животната средина, а индиректно и на здравјето на 
населението. Овие состојби и неизбежната експанзија на консумирачкото општество можат 
да ги  доведат во опасност не само безбедноста и квалитетот на водата за пиење, туку и 
безбедноста на храната.   
 
Главна цел на програмата во која се предвидени  активности од областа на заштитата на 
животната средина и природата на подрачјето на општина Охрид  е преку систем на мерки и 
активности за долгорочно планирање, заокружени со временска и финансиска рамка, 
постигнување на повисок степен на разрешување на состојбите во сферата на животната 
средина и заштита и зачувување на квалитетот на сите медиуми на животната средина, во 
рамките на законските надлежности, а со тоа и заштита на здравјето и подобрување на 
квалитетот на животот на граѓаните.    
 
СОДРЖИНА НА ПРОГРАМАТА  
 
Со оваа програма опфатени се следните сегменти и тоа : 

- Проценка на состојбите со животната средина на локално ниво; 
- Дефинирање, проценка и поставување на проблемите од областа на животната 

средина , базирани на ризикот за човечкото здравје , еко - системите и квалитетот на 
животот ;  

- Развивање стратегии и активности за намалување на ризиците по животната средина 
во општината  и 

- Зголемување на јавната свест и одговорност за заштита на животната средина и 
зголемување на поддршката од јавноста за инвестициите од областа на животната 
средина во општината. 

 Изготвената  нацрт - програма за заштита на животната средина и природата за 2021 
год. содржи мерки и активности за заштита на животната средина  и здравјето на луѓето , 
од интерес и во надлежност на општината , а особено за : 
- Заштита на водите од загадување, пречистување на отпадните води, прогресивно 

намалување на штетните испуштања и постепено елиминирање на емисиите на 
опасни  супстанци во водите и за ублажување на последиците од штетното дејство на 
водите и од недостигот на вода ; 

- Управување со отпад; 
- Заштита на биодиверзитетот;  
- Управување и користење на природните ресурси и 
- Подигање на јавната свест и развој на образованието за заштита и унапредување на 

животната средина и намалување на последиците од економскиот развој .  
 

ИЗВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  
 

Програмата за заштита на животната средина и природата за општина Охрид за 2021 година 
се финансира од извори на средства утврдени со закон, преку планирање во буџетот за 2021 
година . Исто така се финансира и преку средства од разни домашни и меѓународни 
институции –донации . 
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Предлог - проекти: 
Оваа програма се однесува на проекти кои директно ќе бидат реализирани преку Секторот 
за заштита на животната средина и управување со отпад ,  а се дел од поголем корпус на 
активности од делот на заштитата на животната средина  и природата кои заради 
специфичноста и начинот на реализирање се имплементирани во програмите  на други 
сектори и одделенија во рамки на локалната самоуправа на Општина Охрид. Дел од тие 
проекти  се: Изградба на системи за водоснабдување, изградба на системи за  одведување и 
прочистување на отпадни води, чистење на речни корита и диви депонии, јавна чистота, 
изработка и одржување на парковско и јавно зеленило и др. 
 
 Законски процедури кои Општина Охрид  ги спроведува како надлежен орган 
 Оценка на влијанија врз животната средина   
 
1.Услуги за изработка на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина на 
плански документи ............................................................................   910.000,00 денари 
 
Образложение: Членот 65 од Законот за животна средина предвидува изготвување 
Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за плански документи кои се 
подготвуваат во областа на земјоделството, шумарството, рибарството, енергетиката, 
индустријата, рударството, транспортот, регионалниот развој, телекомуникациите, 
управувањето со отпадот, управувањето со водите, туризмот, просторното и 
урбанистичкото планирање и користење на земјиштето, Националниот акционен план за 
животна средина, локалните акциони планови за животна средина и др.стратегиски, плански 
и програмски документи. Членот 76 предвидува изготвување Оцена на влијанија врз 
животната средина за проектите кои поради нивниот карактер, обем или локацијата на која 
се изведуваат, можат да имаат значително влијание врз животната средина.  
Потребни финансиски средства: За 2021 година се предвидени финансиски средства во 
висина од 910.000,00 денари .  
 
 2.Издавање Б-интегрирани еколошки дозволи за работење на инсталациите кои 
влијаат врз животната средина  
 
Образложение: Општина Охрид согласно одредбите од чл.95, 122 и 123 од Законот за 
животната средина  е должна да ја спроведува процедурата за издавање Б-интегрирани 
еколошки дозволи за инсталации кои според Законот подлежат на оваа процедура 
 Активностите за издавање Б-интегрирани еколошки дозволи се одвиваат согласно сложена 
и обемна, законски пропишана процедура. Интегрираната дозвола ги опфаќа сите влијанија 
на инсталацијата врз животната средина, а целта на дозволата, преку програмите за 
подобрување, е нивно сведување на најмала можна мерка и анулирање. Во делот на посета 
на инсталациите и нивното контролирање се вклучува овластениот инспектор за животна 
средина.  Инсталациите на територијата на општината плаќаат годишен надоместок за 
поседување на Б- Интегрирана еколошка дозвола. 
Потребни финансиски средства: Не се предвидени финансиски средства.  
 
3. Одобрување на елаборати за заштита на животната средина 
  
 Образложение: Согласно  обврската од чл.24 од Законот за животна средина, Општина 
Охрид  е надлежна за разгледување и одобрување на елаборати за заштита на животната 
средина за дејности и активности кои се наброени во „Уредбата за дејностите и 
активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен 
градоначалникот на општината, градоначалникот на Град Скопје и градоначалникот на 
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општините во Градот Скопје“. Постапката отпочнува со разработка  на доставениот 
елаборат за заштита на животната средина,  се изготвуваат забелешки за елаборатот, по што 
следува достава на  коригиран елаборат , се  изготвува решение за одобрување, кое го 
потпишува градоначалникот на Општина Охрид.  
Потребни финансиски средства: За реализирање на оваа активност не се потребни 
финансиски средства.  
 
3.Интегрирана имплементација  на предлог мерките предвидени со техничката 
документација за санација и ревитализација на чинарот на локалитетот Воска на 
крстосницата меѓу ул. „Гоце Делчев“ и ул.„Бистрица“   
.......................................................................................................................    400.000,00 денари  
Образложение:Согласно законот за заштита на природата (Сл.весник на РМ 
бр.67/04,14/06,84/07,35/10,47/11,148/11,59/12,13/13,163/13,41/14,146/15 и 39/16) 
и врз основа на изработениот  елаборат за валоризација или ревалоризација на чинарот  на 
локалитетот Воска на крстосницата меѓу ул. „Гоце Делчев“ и ул.„Бистрица“потребно е да се 
изврши санација и ревитализација на ова старо дрво , како би се заштитило и продолжил 
животниот век. 
 
Потребни финансиски  средства: За 2021 година се предвидени финансиски средства во 
висина од 400.000,00денари  
 
4. Подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух во општина Охрид – 
субвенционирање на граѓаните при купување на модерен систем за затоплување  
инвертер клими за 2021година ..............................................................1.200.000, 00ден. 
 
Потребни финансиски  средства: За 2021 година се предвидени финансиски средства во 
висина од 1.200.000,00денари    
 
Образложение : Општина Охрид го спроведува  пилот проектот за ефикасно користење на 
новите технологии за чист атмосферски воздух во рамките на кои се поставени 11 сензори 
на јавни институции и 15 филтри на оџаците на домаќинствата кои како енергенс за 
загревање на своите домови користат цврст енергенс.Покрај тоа Општина Охрид како  
најголем туристички центар во РСМ превзема  мерки против загадувањето на амбиентниот 
воздух со субвенционирање на граѓаните при купување на модерен систем за затоплување – 
набавка на инвертер клими за 2020година  
  
5.  Изработка на Зелен катастар на подрачјето на општина Охрид  во рамките на 
опфатот на Генералниот урбанистички план ................................ 1.000.000,00 денари  
 
Образложение : Општината согласно член 5 и чле 32 од Законот за урбано зеленило 
(Сл.весник на Р.М бр. 11/18) треба да изработата Зелен катастар кој ги евидентира сите 
зелени површини , дрва , останати насади, инфраструктура во функција на зеленилото, 
ретки, ендемични, реликтни видови, како и капитални примероци од дрва кои подлежат на 
посебна заштита како природно и културно наследство , независно од нивната сопственост, 
но и придружните содржини на зелените површини ( парковски, градинарско- урбанистички 
и други содржини) и претставува нивна лична карта  
 
6. Одржување на станични сензори  за следење на квалитетот на абиентниот воздух во 
општина Охрид......................................................................................... 260.000,00 ден 
 
Образложение: Во текот на декември во 2019год. стартуваа податоците од ЕУ проектот 
AIRTHINGS за следење на квалитетот на амбиентниот воздух во општина Охрид поставени 
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се единаесет станични сензори и се следат пет еколошки параметри .Оваа платформа не е 
дел од државната мониторинг мрежа на МЖСПП ниту дел од било која мрежа, истат е 
самостојна и креирана во рамнки на ЕУ проектот AIRTHINGS. По завршување на проектот 
станичните сензори остануваат во владение на општина Охрид , а горе превидените 
средства се за нивно годишно одржување 
 
10.Доделување на пластични канти од 120л за селекција на отпад на домаќинства во 
општина Охрид ........................................................................................... 500.000,00ден. 
 
Образложение: Согласно Законот за управување со отпад и Регионалниот план за 
управување со отпад во Југозападен регион, Општина Охрид е должна да реализира  
проекти и презема инвестициони зафати за 
одобрување на општата состојба со управувањето со отпадот.За таа цел,  а во врска со 
потребата за селекција на различни видови отпад општина Охрид со овој проект ќе доделува 
по две канти од 120л на домаќинства во општина Охрид.Овој проект се предвидува да трае 
повеќе години и секоја година ќе биде избран одреден опфат каде во рамките на неделата на 
животна средина ќе им бидат доделени кантите на избраните домаќинства  
Потребни финансиски средства: За 2021 година се предвидени финансиски средства во 
висина од 500.000,00  денари  
 
 
7.„Цветни балкони- цветен Охрид“ ......................................................     100.000,00денари 
 Образложение:Овој проект неколку години наназад традиционално се реализира на 
територијата на општина Охрид и е многу добро прифатен од страна на граѓаните.Целта е 
подигање на свеста на граѓаните за потребата од одгледување цвеќиња во сопствените 
дворови и на балконите, што ќе придонесе за целокупната слика на Охрид како цветен град 
и ќе има позитивно влијание на целокупната туристичка понуда на градот.  
Проектот опфаќа делење на саксиско цвеќе на жителите на претходно утврден опфат, на дел 
од градот кој е различен секоја година . 
Потребни финансиски средства: За 2021 година се предвидени финансиски средства во 
висина од 100.000,00 денари . 
 
 
8. Избор на најубаво украсен новогодишен двор или балкон во општина Охрид за 2022 
година.....................................................................................................   20.000,00денари     
 
Образложение:Традиционално Општина Охрид секоја година распишува конкурс за 
најубаво украсен новогодишен двор или балкон.Целта на проектот е да ја подигне јавната 
свест на граѓаните за организирано украсување на своите објекти со што ќе се придонесе за 
поубав изглед на градот за новогодишните и Божиќните празници и поуспешна туристичка 
промоција на Охрид 
Потребни финансиски средства: За 2021 година се предвидени финансиски средства во 
висина од 20.000,00  денари.  
 
Предлог - проекти за одбележување на значајни денови на екологијата  
Со цел да се влијае на подигањето на јавната свест на сите категории на населението како 
еден од битните фактори за зачувувањето на животната средина, како и промоција на 
природните реткости и специфики, предвиден е корпус на активности  за одбележување на 
значајните денови на екологијата. 
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9.Одбележување на „Светскиот ден на животната средина“ - 5 јуни (акција за 
собирање стара хартија во соработка со охридските училишта)   
 
Образложение: На крајот на школската година се врши организирано собирање на стари 
списанија, тетратки и друга отпадна хартија во соработка со училиштата на територија на 
Охрид , со цел подигање на јавната свест на младата популација и рециклирање на старата 
хартија 
Потребни финансиски средства: За 2021 година за реализација на проектот не се 
потребни  финансиски средства .  
 
11.Есенска рамноденица - почеток на есента 23 септември (ликовен и литературен 
конкурс во соработка со охридските училишта) ...................................   30.000,00 денари 
 
Образложение: На почетокот на школската година во соработка со охридските основни 
училишта Општина Охрид објавува ликовен и литературен  конкурс на зададена тема на 
која учениците испраќаат свои литературни творби, ликовни творби и инсталации од 
рециклирачки материјали. 
Потребни финансиски средства: За 2021 година се предвидени финансиски средства во 
висина од 30.000,00денари  
 
ВКУПЕН БУЏЕТ НА ПРОГРАМАТА ИЗНЕСУВА :   4.420. 000,00 денари 
 
КАДРОВСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПО 
ПРОГРАМАТА  
 
Активностите во оваа програма се планирани во согласност со фискалната стратегија на 
Општина Охрид. Надлежен за изработка и спроведување на активностите по оваа програма 
е Секторот за заштита на животната средина и управување со отпад . 
 
ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА  НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ПРОГРАМАТА  

Динамиката за извршување на активностите по оваа програма пред сè зависи од 
реалното подготвување на истата. Реализацијата на програмата во делот на одбележување 
на значајни денови на екологијата се одвива согласно календарот за одбележување на тие 
денови .  
Динамиката за реализирање на програмата во делот за спроведување на законските обврски 
се одвива во текот на целата година согласно потребите. 

Оваа Нацрт- програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
Број 08-10720/63                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                            Претседател 
О х р и д                                                                                                Живка Ангелоска,с.р.   

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ-ПРОГРАМАТА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ЗА 2021 

ГОДИНА 
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СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт-програмата за спорт и рекреација за 2021 година,  што ja 
донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 

 
Број 09-10270/134                                                                                 ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                           Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
 
Врз основа нa член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 
01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата одржана на 
ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 

  

НАЦРТ  ПРОГРАМА  СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
ЗА 2021 ГОДИНА 

 

Програмата за активностите во областа на спортот и рекреацијата во Општина Охрид 
за 2020 година е направена врз основа на одредбите од  Законот за локална самоуправа , 
Законот за спорт и други подзаконски акти. 

Јавниот интерес на спортот е: 

• Поттикнување на спортските активности на децата и младината во рамките на 
федерациите; 

• Организирање и спроведување на спортски тренинзи и натпревари; 
• Поттикнување на реализирањето на програмите на спортските федерации; 
• Поттикнување и помагање на организирањето на спортски приредби и 

манифестации; 
• Одржување, функционирање на постојните и планирање и изградба на објекти за 

спорт од јавен интерес на граѓаните на Општина Охрид и пошироко; 
• Развој на масовниот спорт и рекреативните активности на граѓаните опфатени во 

програмите на спортските и спортско рекреативните клубови, училишен спорт, спорт 
за сите и особено спортско рекреативни активности на лица со посебни потреби; 

• Организирање на спортски приредби и манифестации, поддржување на систем на 
натпревари на општинско ниво, регионално ниво, републичко ниво, поддржување на 
традиционални  спортски манифестации од национален  и меѓународен карактер, 
поддржување на училишниот и студентскиот спорт, манифестации и форми на 
натпревари за лица со посебни потреби како и масовните спортско-рекреативни 
активности на граѓаните, 

• Класифицирање на спортските објекти, организирано користење на истите, 
опремување на рекреативни зони за масовно спортување; 

• Поддршка и унапредување на спортот, спортските клубови  регистрирани на 
подрачјето на Општина Охрид, 

• Поддршка на општинските  спортски  сојузи како највисока форма на организирање 
на спортските клубови на подрачјето на Општината Охрид . 
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• Програмите се финансираат од буџетот на Општина Охрид,донации, спонзорства  а 
за исполнување на програмите и утврдените рокови поднесуваат извештај до 
Општина Охрид . 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

   Главни цели на програмата ЛО Спорт и рекреација е афирмирање на  Општина  Охрид 
како општина која создава услови за развој и поддршка на програмите за спорт и спортско-
рекреативни активности . 

Општината Охрид  преку својата организациона поставеност во областа на спортот 
ќе придонесе  за зголемен опфат на младите во спортот. Општината постојано ќе се грижи за 
позитивно насочување на своите граѓани. Реализацијата на програмите од областа на 
спортот и рекреацијата сигурно дека ќе придонесе за подигнувањето на квалитетот на 
живеење на граѓаните од сите социјални структури. 

Преку  организираните системи на натпревари и други спортски манифестации ќе се 
создадат услови за настапи во општината во земјата и странство. 

Општината Охрид преку поддршка на спортските настани секогаш ќе придонесува за 
популаризација на спортот и достојно репрезентирање на можностите и потенцијалите на 
општината. 

МЕТОДОЛОГИЈА 

Спортските натпревари и манифестации ги организираат и реализираат спортските 
клубови и националните спортски федерации.Спортски манифестации организираат и други 
правни и физички лица што вршат дејност спорт, под услови утврдени со Законот за спорт . 

Програмата  ЛО Спорт и рекреација се состои од активности за : 

- Поддршка и развој на предучилишен и училишен спорт, реализирање спортски 
активности и систем на натпревари на учениците. 

- Поддршка и унапредување на спортот,спортските клубови од Општина Охрид. 
- Поддршка на рекреативни активности на граѓаните и рекреативни активности на 

лица со посебни потреби. 
- Поддршка на традиционални манифестации и манифестации од особен интерес за 

Општина Охрид. 
- Поддршка на програми и проекти на останати спопртски организации од интерес на 

Општина Охрид. 
Вреднувањето на програмите ќе се одредува врз основа на : 

• Остварени спортски резултати во зависност од рангот на натпревари на клубот, 
поединци на клубови со остварен висок пласман . 

• Број на учесници во активностите или манифестации (увид  од програмите или 
проектите) 

• Манифестацијата да е во календарот на спортската асоциација со утврден статус и 
категорија на натпреварот . 

СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ 
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- Традиционални манифестации 
Општината Охрид ќе партиципира во традиционалните спортски приредби и 

манифестации од локален,регионален ,национален и меѓународен карактер со цел 
зачувување на континуитетот  на манифестациите  за кои има интерес од граѓаните, а се е во 
интерес на развојот на спортот во општината. 

- Манифестации од особен интерес 
Општина Охрид преку поддршка на вакви спортски настани ќе придонесе за 

популаризација на спортот и достојно репрезентирање на можностите и потенцијалите на 
општината . 

- Хуманитарни акции 
Општина  Охрид  ќе организира хуманитарни акции со субјекти од областа спорт . 

- Крводарителски акции 
Спортистите доброволно донираат крв на крводарителски акции . 

- Стоп на пороците  
  Општина Охрид како организатор или коорганизатор ќе организира едукативни 
трибини за информираност и подигнување на свеста кај младите . 

- Спорт за сите 
Општина Охрид ќе поддржува програми и проекти за масовен рекреативен спорт на 
граѓаните од општината бидејќи рекреативниот спорт треба да му овозможи на секој 
граѓанин согласно неговите потреби можности активно вклучување во спортскиот 
живот во општината . 
Активностите во областа на спортот Општина Охрид ќе ги насочи кон 

поттикнување,подржување и помагање на остварувањето на целите на оваа Програма за 
2021 година со средства предвидени во висина од  20.765.000,00 денaри                                                                                                                                                                          
распоредени по следните ставки : 



07.12.2020 година                  „Службен гласник“ бр. 15                          страна  195 
 

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 

 

42 Стоки и услуги 
 
Изнајмување на друг тип 
на простор 
 
 
Јануари-Декември 

 
Изнајмување  спортски 
објекти на ЈП „Билјанини 
Извори“ 
 
 

 
Непречено и организирано 
користење на расположивите 
спортски објекти од страна на 
клубови,училишта, поединци, 
здруженија и др. субјекти со 
создавање услови за 
спортување за сите генерации. 
Организирање и поддршка на 
најразлични спортски настани 
и активности, посебно со 
поддршка на талентирани 
спортисти и проекти што 
значат унапредување на 
спортот во Општина Охрид . 

 
 
 
 
 
 
 
 3.000.000,00 
 

46 Субвенции и  трансфери 
 
Трансфери  до спортски 
клубови 
 
Јануари - Декември 

 
Трансфери кон спортски 
клубови 
 
 

Основната цел е 
поддржувањето на 
организираните  активности за 
развој и унапредување на 
масовниот спорт и 
рекреактивниот спорт како   и 
клубските натпревари и 
натпревари  по принципот 
спорт за сите.Со оваа 
програма ќе се обезбеди 
финансиска поддршка на 
спортските клубови во 
општина Охрид. 
 
 
 
 
 
 
Ф.К.ОСК Фер плеј Охрид 
 
Ф:К Охрид Топ Тим 
 
Ф.К Копенхаген 
 
Шаховски Клуб „Ласкер“ 
 
Боксерски клуб Алексо 
Огненоски 
 
Стрелачки клуб Охрид 
 
Стрелачки клуб Лихнидос 
 
ХВА ранг-ФИСТ 

 
 
 
 
 13.475.000,00 
(вкупно 
трансфери) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.000,00 
 
30.000,00 
 
30.000,00 
 
90.000,00 
 
250.000,00   
     
  
80.000,00 
    
60.000,00 
 
80.000,00 
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Кајак кану клуб Стрмец 
 
Акватика јахтинг 
 
А.К Охрид 
 
Тениски клуб Охрид 
 
 
Трансфери до клубови од 
ОФС 
Риболовно друштво 
 Св.Апостол Петар 
 
ГРК Охрид 
 
ГФК Охрид 
 
ФК Воска Спорт 
 
ГКК Охрид 
 
Р.К Лихнид 
 
Ана Стојаноска 
 
Дејан Ангелоски 
 
Трансфери кон други клубови 

 
120.000,00 
 
100.000,00 
    
250.000,00 
 
 80.000,00 
 
  
120.000,00 
 
60.000,00 
 
 
6.000.000,00 
 
 3.700.000,00 
 
 750.000,00 
  
1.200.000,00 
   
 120.000,00 
 
 25.000,00 
 
 50.000,00 
   
250.000,00 

 
Други трансфери 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јануари- Декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поддршка за учество во 
училишните спортски 
системи на активности и 
натпревари и Сојузот на 

 
Во други трансфери кон 
клубови во кои влегуваат 
спортски клубови,здруженија 
од областа на 
спортот,спортски 
манифестации/настани и 
проекти на кои локалната 
самоуправа на Општина 
Охрид обезбедува финансиска 
подршка во вредност од: 
 
 
 
 
 
 
 
Во насока на унапредување на 
училишниот спорт општината 
ќе финансира 
програми,проекти и спортски 

 
    
 
3.190.000,00 
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Јануари/Декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јануари/Декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

училишен спорт Охрид. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подршка на спортските 
здруженија кои 
допринесуваат за развојот 
на подводните спортови,ја 
развиваат свеста кај 
населението за здрава 
животна околина и со 
својата работа активно 
учествуваат за развојот на 
спортскиот туризам во 
општина Охрид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

активности на учениците  од 
основните и средните 
училишта од општина Охрид. 
Училиштето има обврска да 
води грижа и за здравјето на 
учениците со овозможување 
правилен физички развој, во 
современи услови,како и 
создавање здравствена 
култура. Поради сето ова се 
помага училишниот спорт,се 
развива и организира при што 
учениците кои имаат афинитет 
и желба побрзо избираат сакан 
спорт под стручна контрола и 
организација. Воедно се 
создава еднаквост на правата 
за физичката активност на 
сите деца без оглед на нивните 
предиспозиции. 
Учество на деца од детски 
градинки и ученици од 
основни училишта 
 
 
 
 
 
 
 
Нуркачки клуб АМФОРА 
 
Нуркачки клуб Акватек 
 
 Клуб за подводни дејности - 
Охрид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
250.000,00 
     
 
 
 
 
     
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100.000,00 
 
100.000,00  
 
150.000,00 
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Јануари/Декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јануари - Декември 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансиска подршка на 
традиционални спортски 
манифестации/настани,пр
оекти 
 
Одржувањето  на спортски 
манифестации/настани,како 
и реализирањето на проекти 
од областа на спортот ќе 
допринесат за 
популаризација на 
спортот,подигнување на 
свеста за здрав начин на 
живот,масовност во 
спортот,но и можност за 
постигнување на врвни 
спортски резултати,а исто 
така  и промоција на Охрид 
како спортско туристичка 
дестинација во земјата и 
светот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отворени голф денови 
 
Охрид опен 2021 Хваранг 
Фист 
Охрид опен 2021 Хваранг 
ИТФ 
Трофеј Охрид Топ Тим 
 
Фер Плеј куп 
 
Пливаме во сино-Аква спирит 
 
Мегународен пливачки митинг 
2021-Охрид опен-Акваспирит 
 
100 години фудбал во Охрид-
Охрид њуз 
 
Мегународен баскет турнир 
ГКК Охрид 
 
Денот на  
Галичица(планиснско лудило) 
 
Тенис за сите-Адвантико 
 
Мал Илинденски пливачки 
маратон 2021 
 
Пливачки маратони Охридски 
бранови на 5км и 10 км 
 
Охрид трчат 2021 
 
Ватерполо турнир 2021 
 
Регата во едрење (Аматер) 
 
Меч рејс куп(Меч рејс клуб 
Охрид) 
Куп за едрење на Охридско 
езеро-Охрид салинг кап 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.000,00 
 
70.000,00 
 
70.000,00 
 
60.000,00 
 
100.000,00 
 
30.000,00 
 
 
60.000,00 
 
100.000,00 
 
 
90.000,00 
 
 
250.000,00 
 
 
80.000,00 
 
120.000,00 
 
 
80.000,00 
 
 
450.000,00 
 
30.000,00 
 
30.000,00 
 
30.000,00 
 
30.000,00 
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 Спортско рекреативни 
активности ,награди и 
признанија за спортските 
резултати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програми за активности на 
лица со посеби потреби и 
здруженија на пензионери 
 
 
 
 
 
 
 

Едриличарска регата 2021 
Акватика јахтинг 
 
Кајакарска регата 2021 
 
Охрид траил 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одржување на традиционални 
спортски натпревари ,при што 
играта секогаш да биде над 
резултатот. 
Самиот проект да биде 
можност за социјализација на 
сите учесници,независно од 
возраста или  нивната етничка 
или верска припадност. 
 
Турнир во мал фудбал 
“Бајрамски турнир” 
 
 
 
 
 
 
 
Наградите и признанијата да 
бидат симболични. 
Општина Охрид ќе поддржува 
и спортско рекреативни 
активности на лица со посебни 
потреби и пензионери 
 

 
90.000,00 
 
 
90.000,00 
 
350.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150.000,00 
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                                                                                            ВКУПНО : 20.765.000,00 денaри                                                                                                                                                                          

     Оваа Нацрт- програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
 
Број 08-10720/64                                                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                          Претседател 
О х р и д                                                                                             Живка Ангелоска,с.р.   
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
48 Капитални расходи 
 
Реконструкција на други 
објекти 
Јануари - Декември 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Одржување  на 
условите за користење 
на постојните 
спортските терени и 
изградба на нови на 
подрачјето на 
општината Охрид 
 
 
Тековно 
одржување(косење 
трева,метење) 

    
    
 
  1.000.000,00 
 
 
 
 
 
 
  100.000,00 
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         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ -ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА 

ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2021 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт -програмата за активностите на Општина Охрид во 

областа на образованието за 2021,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/135                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ( „Сл. весник на РМ“ бр.5/02) 
и член 18 од Статутот на општина Охрид ( „Сл. гласник на општина Охрид “ бр 8/07, 01/08, 
10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19) , Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 
04.12.2020 година, ја донесе следната: 

 
 

НАЦРТ -  П Р О Г Р А М А 
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО 

ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2021 ГОДИНА 
 

ЦЕЛИ: 
- Обезбедување активен однос на Општина Охрид кон задоволување на потребите и 

интересите во областа на образованието; 

- Изнаоѓање форми за поефикасно и поекономично одвивање на образовниот процес; 

- Подобрување на условите за обавување на образовниот процес во нормални и во 
вонредни услови (како што е моменталната ситуацијата предизвикана со Корона 
вирусот) ; 

- Развој на образовниот процес. 

 
АКТИВНОСТИТЕ на Општина Охрид во областа на образованието во 2021 година ќе 

бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање при остварувањето на  целите 
на оваа Програма ,пред се со овозможување финансиска, техничка и стручна помош со кадри 
и опрема неопходни при реализирање на планираните активности, прикажани табеларно. 

ФИНАНСИРАЊЕ: Активностите во областа на образованието планирани за 2021 
година ќе се финансираат од МОН, од Буџетот на општина Охрид, од блок дотација, од 
сопствени приходи на училиштата и од донации. 

 
 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:      
 
За 2021 година во Нацрт - буџетот на општина Охрид за основно образование 

предвидени се 22.188.517,00 денари општински средства, износот на сопствените 
средства на основните училишта е 5.600.000,00  денари,  блок дотацијата е 
265.716.000,00 денари 8.617.666,00денари се обезбедени од проекти за доживотно учење 
Еразмус + . 



07.12.2020 година                  „Службен гласник“ бр. 15                          страна  202 
 

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:      

 
                                

       
                           ОПИС 

 
 

РОК 

 
 

НОСИТЕЛ 

 
ИЗВОР    НА    ФИНАНСИСКИ     СРЕДСТВА 

Блок- 
дотации 

Општински 
средства 

Сопствени 
средства 

Др.извори и(донаторски 
сметки) 

I Капитални инвестиции  и 
реконструкции 
 

      

  
Промена на кров (азбестни 
табли) 

 ООУ„Св.Наум 
Охридски“-објект во 
Пештани 

  
700.000,00 

  

 Изградба на училишна 
спортска сала 

 ООУ „Ванчо 
Николески“ Лескоец 

   Начелна согласност  
МОН 

 Изградба на училишна 
спортска сала 

 ООУ„Кочо Рацин“    Начелна согласност  
МОН 

 Нови врати во кабинети и 
училници 

 ООУ„Христо 
Узунов“ 

 550.000,00   

 Уредување  на училишен двор  ООУ„Христо 
Узунов“ 

 300.000,00   

 Поставување на бетонска 
кошулица 

 ООУ„Христо 
Узунов“ 

 1.300.000,00   

 Целосна реконструкција на 
училиштето 

 ООУ„Св.Наум 
Охридски“-ПУ 
Трпејца 

   Донација 

 Оградување на училишниот 
парк со ограда и влезна врата 

 ООУ„Живко 
Чинго“ 

               100.000,00   

 Поставување на рампа за 
инвалидизирани лица 

 ООУ„Живко 
Чинго“ 

 50.000,00   

 Реконструкција на постоечка 
ограда со жица 

 ООУ„Кочо 
Рацин“- централно 

 60.000,00   

 Поставување на рампа за 
инвалидизирани лица 

 ООУ„Кочо 
Рацин“-централно 

 50.000,00   
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 Поставување на дренажа 
околу училишниот објект 

 ООУ„Кочо Рацин“-
ПУ Д.Лакочереј 

 400.000,00   

 Поставување ново 
осветлување во училниците и 
училишниот двор 

 ООУ„Кочо Рацин“-
ПУ Д.Лакочереј 

 90.000,00   

 Санација на фасада  ООУ„Григор 
Прличев“- 

   Начелна согласност  
МОН 

 Промена на под во ходници  ООУ„Григор 
Прличев“-новата 
зграда 

 760.000,00  Донација 

 Реконструкција на паркет во 
спортска сала 

 ООУ„Григор 
Прличев“ 

 900.000,00   

 
 

Санација на тоалети  ООУ„Григор 
Прличев“ – ПУ Рача 

 60.000,00   

 Изградба на нов училишен 
објект 

 ООУ„Братство 
единство“-објект 
Крст Џамија 

   Донација „ТИКА“ 

 Изработка на дренажа   ООУ „Братство 
единство“ - Лескајца 

   Донација 

 Реконструкција на тоалети  ООУ „Братство 
единство“ - Лескајца 

 1.200.000,00   

 Оградување на училишниот 
парк со ограда и лизгачка 
врата 

 ООУ „Ванчо 
Николески“ 
с.Лескоец 

 78.517,00   

 Санација на подови во 
училиштето  

 ООУ „Ванчо 
Николески“ 
с.Лескоец 

 500.000,00   

 Изградба на нова 
надстрешница 

 ООУ „Ванчо 
Николески“ 
с.Лескоец - Косел 

 50.000,00   

 Изградба на нова 
надстрешница и 
реконструкција на олуци 

 ООУ „Ванчо 
Николески“ 
с.Лескоец - Куратица 

 90.000,00   

 Обнова и одржување на 
фасада 

 ООУ „Св.Климент 
Охридски“ПУ 
Далјан 

 430.000,00   

 Реконструкција на санитарни 
јазли  

 ООУ „Св.Климент 
Охридски“ - 

   Донација 
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централно 

 Поплочување на двор со 
бехатон плочки 

 ОМУ „Методи 
Патче“ 

 300.000,00   

 Обнова и одржување на 
фасада 

 ОМУ „Методи 
Патче“ 

 1.100.000,00   

 Реконструкција на 
електрична инсталација  

 ОУ„Братство-
единство“  

                300.000,00   

 Набавка на училишен мебел 
и друга училишна опрема 

 Основни училишта 
 

    964.000,00 147.916,00 

  
Вкупно НА:  

    
    9.368.517,00 

 
   964.000,00 

                147.916,00         
донаторски сметки 

 Тековно одржување на објекти 
и опрема 

 
 

 
основни училишта 

 
100.000,00 

         
        600.000,00 

    
  900.000,00 

 

 ПРОЕКТИ и 
АКТИВНОСТИ 

      

  
Продолжен  престој   

15септември- 
10 јуни     
(законски 
основ) 

Општина Охрид  
основни училишта 

           750.000,00   

  
Финансиско учество  во 
проекти 

    
  

  
Персонални образовни 
асистенти 

Проект кој е 
во рамките 
на 
Програмата 
за социјална 
заштита 

Основни училишта и 
УНДП 

  
          120.000,00  УНДП 

 Обезбедување на училиштата со 
чуварска служба и 
сметководители 

           2.000.000,00   

 Детски  семафор – Општинска 
сообраќајно-воспитна 
манифестација 

мај СВР, општина Охрид 
и основните 
училишта 

  логистика  
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Безбедни  училишта 

декември-
март 

СВР, општина 
Охрид,основни  

  
Логистика 

логистика  

  
„Реонскиот полицаец Ве 
советува“ 

тековно СВР, општина 
Охрид,основни 
училишта 

 Логистика логистика  

  
Училишни игри без граници 

Декември-
мај 

Извиднички 
одред„Пионер“ 
основни училишта 

  логистика  

  
Образованието и полицијата 
против дрогата во заедницата 

октомври-
декември 

 
СВР,општина Охрид, 
основни училишта 

 Логистика логистика  

  
Доделување стипендии на 
ученици  

Октомври-
ноември 

Општина Охрид  1.200.000,00   

 Финансиска поддршка и превоз 
на талентирани ученици  за 
учество на државни и 
меѓународни натпревари  

 
мај-јуни 

Општина Охрид 
Основни училишта 

  200.000,00  
   

 
163.000,00 

спонзори 

 Наградување на ученици кои 
освоиле  први места на 
државни и меѓународни 
натпревар 

24 мај  
Општина Охрид 
Основни училишта 

 
 

 
 

 
 

спонзори 

 Манифестации организирани  
по разни поводи 
(патронати,државни празници)  

тековно Основни училиштата   
Логистика 

 
 

 
 
 
 

  
III ТЕКОВНИ   РАБОТИ 

 
 

 
Плати и придонеси за 
вработените 

 
Тековно  

Општина 
Охрид,основни 
училишта,МОН 

253.500.000,00    

  
Режиски трошоци  

 
тековно 

Општина 
Охрид,основни 
училишта 

   9.270.000,00  
  5.000.000,00 
 

 
377.000,00 

 

 Превоз на ученици кои живеат 
на оддалеченост поголема од 2 
км од  училиштето 

 
Тековно (законски 
основ) 

Општина 
Охрид,основни 
училишта 

1.300.000,00 
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Исплата на средства по основ 
отпремнини и солидарна 
помош 

 
Тековно (законски 
Основ) 

 
Општина Охрид 

 
     300.000,00 

 
   1.000.000,00 

  

 Субвенционирање на превозот на 
наставниците кои држат настава 
во руралните средини  (По 
Меморандум за соработка меѓу  
СОНК и Општина Охрид) 

 
Септември-јуни  
 

Општина Охрид 
, СОНК  
основни 
училишта 

  
 
     300.000,00 

  

 Превозни услуги во 
образованието 

 Основни 
училишта 

     386.468,00 ( донаторски 
сметки) 

 канцелариски 
материјали,средства за 
хигиена,наставно-образовни 
помагала, 

 
Тековно (законски 
основ) 

Општина Охрид 
училишта 

 
   670.000,00 

 
     300.000,00 

1.697.000,00  

  
Осигурување на објектите  

Тековно (законски 
основ) 

ОпштинаОхрид 
Основни 
училишта 

  
   150.000,00 

73.000,00  

 Санитарни и систематски 
прегледи на вработените во 
училиштата,ДДД 

Тековно (законски 
основ) 

Општина Охрид 
Основни 
училишта 

  
  200.000,00 

   
    300.000,00 

  

 Набавка и сервисирање  на 
противпожарна  опрема и 
хидранти 

Тековно (законски 
основ) 

Општина Охрид 
основниучилишта 

  
    100.000,00 

 
 

 

  
Чистење  оџаци и парни котли 

Тековно (законски 
основ) 

Општина Охрид 
основни 
училишта 

  
 

 
логистика 

 

 Објавување огласи и др 
оперативни расходи 

  126.000,00  517.000,00  

 Изготвување  основни проекти  
и елаборати за разни намени, 
спроведување на решенија за 
легализација во агенција за 
катастар 

 
тековно 

Општина Охрид 
основни 
училишта 

  
  1.000.000,00 
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 Судски решенија  
 

      

 Вонучилишни образовни 
услуги и др.дополнителни 
услуги 

 Основни 
училишта 

  313.000,00            8.083.282,00        
(донаторски сметки) 

 Наставен план и програма  Основни 
училишта 

  102.000,00  

 Договорни услуги     184.000,00  

 копирање и печатење   50.000,00  166.000,00  

 Патни расходи(дневници)  Основни 
училишта 

  144.000,00  

 Вкупно Н1:    12.820.000,00   

 СЕВКУПНО Н1 и НА:   265.716.000,00 22.188.517,00 5.600.000,00          8.617.666,00 

 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ: 
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 За 2021 година со Нацрт  буџетот на општина Охрид за средно образование предвидени се 2.500.000,00 денари општински 
средства. Износот на сопствените средства на средните училишта е 2.600.000,00 денари, блок дотација од --143.140,00 денари и  
2.909.298,00 денари од проекти за доживотно учење Еразмус +.                                   

          
   

 
 

       
                     ОПИС 

 
РОК 

 
НОСИТЕЛ 

ИЗВОР    НА    ФИНАНСИСКИ     СРЕДСТВА 

Блок- дотации 
Општински 

средства 
Сопствени 
средства 

Др.извори 

 Капитални инвестиции  и 
реконструкции 

      

 Промена на кровна конструкција 
(азбестен кров) 

 ОУТУ„Ванчо 
Питошески“ 

   МОН 

 Изградба на училишна спортска 
сала 

 ОУТУ„Ванчо 
Питошески“    

Начелна 
согласност 

МОН 

 Замена на надворешна столарија   СОСУ „Св.Кирил и 
Методиј“ 

1.890.000,00    

 Реконструкција на подови  ОЕМУЦ„Св.Наум 
Охридски 2.102.170,00    

 Оградување на училиштето  ОЕМУЦ„Св.Наум 
Охридски        220.000,00    

 Реконструкција на училишната 
зграда 

 ОСУ „Св.Климент 
Охридски“ 15.000.000,00    

 Санација на училишен двор и нова 
ограда 

 ОСУ „Св.Климент 
Охридски“ 1.500.000,00    
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 Вкупно  : 
 

   
 20.712.170,00 

   

 Тековно одржување на објекти и 
опрема 

 
 

 
Средни  училишта 

 
3.687.830,00 

 170.000,00  

 Изградба, реконструкција и 
уредување на отворени спортски 
терени и дворни места во средните  
училишта 
 

 
 

 
Средни  
училишта  

   
 
донации 

  
Набавка на опрема и машини 

  
Средни  училишта 

 
200.000,00 

  
531.000,00 

 

 Вкупно:       

 ТЕКОВНИ   РАБОТИ       

  
Плати и придонеси 

тековно МОН,Општина 
Охрид,средни 
училишта 

91.000.000,00    

 Режиски трошоци тековно МОН,Општина 
Охрид,средни 
училишта 

7.739.000,00  175.000,00  

 Превоз на ученици кои живеат на 
оддалеченост  од училиштето од  
најмалку 2,5 км 

Септември
-јуни 

МОН,Општина 
Охрид,средни 
училишта 

15.000.000,00    

 канцелариски материјали,средства 
за хигиена,наставно-образовни 
помагала, 

тековно МОН,Општина 
Охрид,средни 
училишта 

995.000,00  491.000,00  

 Манифестации организирани  по 
разни поводи (патронати, државни 
празници)  

тековно средни 
училиштата 

  
логистика 

 
169.000,00 

 
спонзори 
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 Поддршка на талентирани ученици  
за учество на државни и 
меѓународни натпревари во 
средните училишта 

 
мај-јуни 

 
Општина Охрид 
средни училишта 

300.000,00  105.000,00  

 Матурска парада мај Општина Охрид и 
средни училишта 

200.000,00    

 Патни расходи     128.000,00  

 Копирање и печатење     55.000,00  

 Наградување на ученици кои 
освоиле  први места на државни и 
меѓународни натпревар 

24 мај Општина Охрид 
средни училишта 

 
 

 
 

  

 Вкупно :       

 ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ       

 Безбедни  училишта декември-
март 

СВР,општина Охрид 
 средни училишта 

 логистика логистика  

 Обезбедување на училиштата со 
чуварска служба и друг технички 
кадар 

Септември
- август 

  1.000.000,00   

 Образованието и полицијата против 
дрогата во заедницата 

октомври-
декември 

СВР,општина Охрид, 
средни училишта 

 логистика логистика  

 Учество во проекти  финансирани 
од  невладиниот сектор 

тековно НО;општина Охрид, 
средни училишта 

 логистика 
 

 

 „Подобрување на доживотното учење 
преку модернизација на стручното 
образование и обука и системите за  
образование на возрасни“ 

 Еразмус +,средни 
училишта(ОСУ 
„Св.К.Охридски“ и 
СОСУ „Св.Кирил и 
Методиј“) 

 
 
 

 
 
логистика 

 
 
логистика 

 
 
 

 Книги за библиотека  Средни училишта     
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III ТЕКОВНИ   РАБОТИ 

 Осигурување на објектите  Тековно 
(законски основ) 

Општина Охрид  
Средни 
училишта 

300.000,00   

60.000,00 

 

 Санитарни и систематски прегледи на 
вработените во училиштата 

Тековно 
(законски основ) 

Општина Охрид  
средни 
училишта 

300.000,00  40.000,00  

  
Чистење на оџаци и парни котли 

Тековно 
(законски основ) 

Општина Охрид  
средни 
училишта 

  логистика  

 Дератизација,дезинфекција 
дезинсекција 
 

Тековно 
(законски 
основ) 

Општина Охрид  
средни училишта 

50.000,00    

 Доделување стипендии на ученици   
 

Септември-
јуни 

 
Општина Охрид 

 1.500.000,00    

 Изготвување  основни проекти и 
елаборати за разни намени и нивно 
спроведување во агенцијата за 
катастар 

тековно Општина 
Охрид,средни 
училишта 

 
1.200.000,00 

 
 

  

 Субвенционирање на превозот на 
наставниците кои патуваат од 
руралните средини  
(Меморандум за соработка  
меѓу  СОНК и општина Охрид) 

 
Септември-јуни  
 

 
 
СОНК, 
Општина Охрид  
 

  
 
 

  

 Договорни услуги   100.000,00  330.000,00  

 Исплата на средства по основ 
отпремнини и солидарна помош 
 

Тековно 
(законски 
основ) 

 556.000,00    

 Огласи  и  др. оперативни расходи  
(семинари,конференции,обуки) 

  300.000,00  195.000,00  
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 Вонучилишни  и др. образовни 
услуги  

  500.000,00  151.000,00 2.909.298,00 
(донаторска 
сметка) 

 СЕВКУПНО:   143.140.000  2.500.000,00 2.600.000,00 2.909.298,00 

 

Во  Нацрт -  буџетот на општина Охрид за 2021 год. за поддршка на активностите од ОЈУ ОГУ 
„Кузман Шапкарев“Охрид се планираат 500.000,00 ден. 

 Предлог- програма - образoвание на возрасни за 2021  
 Општинска јавна установа ОГУ„Кузман Шапкарев“ ИЗНОС 

1 Субвенционирање  на  курсеви за дооформување на основно образование  
 

2 Субвенционирање  на обуки по странски јазици и информатика  

 
 
 

500.000,00 

3 Субвенционирање  на обуки по информатика 
4 Субвенционирање  на обуки за полагање на државна матура 
5  Субвенционирање  на  стручни курсеви  

(козметичари,фризери,болничари,сметководители , 
 физикална терапија со рекреативна масажа, за дактилографија на компјутер  и 
сл.) 

6 Поддршка на проекти за доживотно учење 
7 Дооформување на основно образование 
8 Финансиска поддршка за изработка и верификација на програми во 

неформалното образование во Центар за образование на возрасни (за оние 
програми кои се потребни за општина Охрид и за аплицирање за спроведување 
на активните мерки на Владата за обуки на невработени лица во Р.М.) 
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Оваа Нацрт- програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
Број 08-10720/65                                                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                        Претседател 
О х р и д                                                                                            Живка Ангелоска,с.р. 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на 
Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ - ПРОГРАМА ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 2021 ГОДИНА 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт - програмата за детска заштита за 2021 година,  што ja 

донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
 
Број 09-10270/136                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                 д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ( „Сл. весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид ( „Сл. гласник на општина Охрид “ бр 8/07, 
01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19) , Советот на општина Охрид на седницата одржана на 
ден 04. 12.2020 година, ја донесе следната: 
  

Н А Ц Р Т- П Р О Г Р А М А   
ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 2021 ГОДИНА 

  
 

Основни цели на оваа Програма се: 
- Обезбедување активен однос на општина Охрид кон задоволување на потребите 

и интересите во областа на детската заштита и  

- Изнаоѓање форми за поефикасно и поекономично одвивање на процесот на 
згрижување и воспитување на децата од предучилишна возраст. 

 
Активностите на општина Охрид во областа на детската заштита во 2021 година 

ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање при остварувањето  на 
целите на оваа Програма пред се со овозможување финансиска, техничка и стручна помош 
со кадри и опрема неопходни при реализирање на планираните проекти за 2021 година. 
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Финансирање: Активностите од областа на детската заштита планирани за 2021 
година ќе се финансираат од средства на Министерството за труд и социјала, од Буџетот 
на општина Охрид, од сопствени приходи на градинката и од донации. Најголемиот дел од 
тековните обврски детската градинка ги покрива од сопствените приходи и блок 
дотацијата  . Од општинскиот буџет на општина Охрид предвидени се 6.500.000,00 
денари, износот на сопствените средства на градинката е 33.235.004,00 денари и блок 
дотација во износ од 52.363.343,00 денари. 
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          О П И С 

 
 

РОК 

 
 

НОСИТЕЛ 

ИЗВОР    НА    ФИНАНСИСКИ     СРЕДСТВА 

Блок 
дотации 

Општински 
средства 

Сопствени 
средства 

Др.извори 

 Капитални инвестиции  и 
реконструкции 

      

1 Изградба на нов објект „Централна“   
   

Светска 
банка 

2 Реконструкција на покрив 
(азбестен кров) 

      

3 Реконструкција на покрив 
(азбестен кров) 

 ЈОУДГ„Јасна 
Ристеска“-објект 
Лихнида 

  4.000.000,00  

4 Реконструкција на покрив  ЈОУДГ„Јасна 
Ристеска“-објект 
Билјана 

  1.400.000,00  

5 Промена на електрична инсталација  ЈОУДГ„Јасна 
Ристеска“-објект 
Централна 

  300.000,00  

 Вкупно:     5.700.000,00  
 Тековно одржување на  згради и опрема       2.500.000,00  

 ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ       
 За мојата безбедност се грижиме јас и 

мојот пријател полицаец 
тековно СВР, општина 

Охрид, детската 
градинка 

  
      
логистика 

  

 Бон тон за деца тековно Општина Охрид и 
детската градинка 

       
логистика 

  

 Поддршка на разни проекти тековно Општина Охрид и 
детската градинка 

      
логистика 

  

 ТЕКОВНИ   РАБОТИ 
 Плати и придонеси за вработените Тековно  детска градинка, 

МТС 
45.080.821,00    
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 Режиски трошоци  тековно детска градинка, 
МТС 

6.952.522,00    2.125.995,00  

 Прехрамбени  продукти     13.370.504,00  
 Дополнителен кадар ангажиран во 

градинката 
 Општина Охрид         

6.500.000,00 
  

 Осигурување на објектите  Тековно 
(законски основ) 

Детска  градинка   150.000,00  

 Санитарни и систематски прегледи на 
вработените во градинката 

Тековно 
(законски основ) 

Детска  градинка   250.000,00  

 Набавка и сервисирање  на противпожарна  
опрема и хидранти 

Тековно 
(законски основ) 

Детска  градинка   0,00  

 Материјали и ситен инвентар  тековно Детска  градинка   
 

1.070.000,00  

 Набавка на  опрема, дидактички помагала  Тековно  Детска  градинка   6.500.000,00  

 Уредување на дворни површини Тековно 
(законски основ) 

Детска  градинка   
 

190.505,00  

 Дератизација, дезинфекција, дезинсекција Тековно 
(законски основ) 

Детска  градинка   100.000,00  

 Закупнина за просториите од училиштата 
кои ги користи детската градинка 

тековно детска градинка   378.000,00  

 Исплата на средства по основ отпремнини 
и солидарна помош 

Тековно 
(законски 
Основ) 

детска градинка 
МТС 

330.000,00    

 Семинари,огласи и др.оперативни расходи     800.000,00  
 Патни расходи     100.000,00  
 Вкупно за тековни обврски:    6.500.000,00   

Севкупно: 52.363.343,00 6.500.000,00 33.235.004,00  
 

Оваа Нацрт- програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
Број 08-10720/66                                                                                                                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                                                                                    Претседател 
О х р и д                                                                                                                                                         Живка Ангелоска,с.р.   



07.12.2020 година                  „Службен гласник“ бр. 15                          страна  217 
 

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ -ПРОГРАМАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 2021 

ГОДИНА 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт -програмата за социјална заштита за 2021 година,  што ja 

донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 

Број 09-10270/137                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
Врз основа нa член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 
01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата одржана на 
ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 

. 
НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА за 2021 година 

 
1. Имплементација  на проектот Општинско – корисно работа со наслов ,,Од граѓаните 

за заедницата од заедницата за граѓаните” – Отворени можности за еднакво 
образование за сите деца. Проектот е донација од УНДП и во соработка со Агенција за 
вработување и Министерство за труд и социјална политика. Програмата општинско 
корисна работа која има за цел да овозможи социјално вклучување на невработени 
лица преку нивно ангажирање на определено скратено време, заради вклучување на 
одредени вештини и постепено вклучување на пазар на труд. Секоја година се 
аплицира во зависност кој се потреби и приоритети во тековната година.Во текот на 
2020 и 2021 година со проектот се ангажираа на 10 образовни асистенти со цел 
поефикасно спроведување на воспитно образовниот процес на децата со попреченост 
од школска возраст .Проектот започна со имплементација од 1ви Октомври 2020 и ќе 
трае до 10 ти Јуни 2021 година заклучно со завршувањето на учебната година.  

Временска рамка: 8 месеци 
Вкупен буџет: 345.600,00 од УНДП и 374.400,00 од општина Охрид-Програма  N1 

 
2. Субвенционирање на трошици за комунални услуги со вкупен износ од 900, 00 денари 

месечно за секој корисник на субвенцијата 
Тековно субвенционирање на трошоци за комунални услуги за граѓани кои се 
изложени на социјален ризик. 
Вкупниот износ на субвенцијата изнесува 900,00 денари за секој корисник (вода до 420 
денари, отпад до 200 денари, отпадни атмосферски води до 200 денари, гробарина до 
80 денари). 
Опфатени се лица кои се корисници на социјална помош, корисници на постојана 
парична помош, невработени лица и лица кои имаат инвалидитет или тешка болест.  
Временска рамка: Во текот на целата година 
Вкупен буџет: 1.500.000,00 денари од Програма АО   
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3. Дневен центар за лица со интелектуална попреченост 

 
Општина Охрид континуирано работи во насока да му помогне на лицата со 
попреченост. Постојат два(2) дневни центри на територијата на општина Охрид. 
Едниот е сместен во основното училиште Братство Единство, дневниот центар ,,Зраци” 
кој згрижува секојдневно околу 15 лица со попреченост и Дневниот центар во црквата 
св.Горгија кој згрижува исто околку 15 лица со попреченост. Согласно целите и 
активностите на дневните центри,ќе му се помогне со цел овозможување на 
секојдневните активности  како материјални трошоци,подмирување на трошоци за 
превоз за еднодневни екскурзии и други тековни секојдневни потреби. На Дневниот 
центар ,,Зраци“ според нацрт програмата предвидени се средства за хонорарно 
ангажирање на две лица кои секојдневно работат со лицата со попреченост од 8.00 до 
16.00 часот. 
 
Временска рамка: Во текот на целата година 
Вкупен буџет: 800.000 денари од Програмата за социјална заштита  (720.000,00 денари 
за Дневниот центар ,,Зраци” и 80.000,00 денари за Дневниот центар во црквата св 
Горгија од Програма Т1   
 

4. Согласно Програмата за социјална и унапредување на здравствената заштита за 
реализирање на проекти. 
Невладина организација ,,Ретко е да си редок’’  реализирање на проект ,,Ги 
запознаваме ретките болести’’ со цел преку кампања подигнување на свеста за 
постоењето на ретките болести. Поради недоволно информираност и третман на 
ретките болести ќе се спроведе кампања за подигнување на јавната свест преку 
изработка на текстуални материјали, видео и аудио записи со цел да се запознаат 
граѓаните со ретките дијагнози од кои заболуваат најчесто помладите генерации. 
Временска рамка: Во текот на целата година 
 
Вкупен буџет: 300.000 денари од Програмата за социјална заштита и унапредување на 
здравствената заштита од Програма Т1 
 
Вкупен буџет Општина Охрид:3.024.400,00 денари 
Вкупен буџет донации: 345.600,00 денари 
ВКУПНО: 3.370.000,00 денари 

 
Оваа Нацрт- програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Сл.гласник на општина Охрид“.   
Број 08-10720/67                                                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                           Претседател 
О х р и д                                                                                            Живка Ангелоска,с.р.   
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ-ПРОГРАМАТА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ  ПРАЗНИЦИ И 

МАНИФЕСТАЦИИ ВО 2021 ГОДИНА 
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СЕ ПРОГЛАСУВА Нацрт-програмата за одбележување  празници и манифестации 

во 2021 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 
04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/138                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 

Врз основа нa член 36   од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 18   од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 
08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14, 14/14 ,10/19 и 10/19), Советот на општина Охрид на 
седницата одржана на ден  04.12.2020 година,  ја донесе следната: 

 
НАЦРТ - П Р О Г Р А М А 

ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ ВО 2021 ГОДИНА  
 
ЈАНУАРИ 
 
06.01.2021 година 
 

- Верска манифестација: Бадникова литија - Свечена поворка за навестување  
на Христовото раѓање  

 
 
Носител: Здружение за грижа и воспитување на децата – Охрид; Комисија за одбележување 
празници и манифестации 
 
13.01.2021 година 
 

- Прослава на  Василица  
 

Носител:  Месни заедници во соработка со Комисијата за одбележување празници и 
манифестации и доделувања награди и признанија. 
 
19.01.2021 година 
 

- Богојавление - Водици 
 

Носител: МПЦ и Општина Охрид во соработка со Комисијата за одбележување на 
празници и манифестации и доделувања награди и признанија. 
 
27.01.2021 година 
 
         - Свети Сава  празник  на српската заедница 
 
Носител: Српската заедница во соработка сo Комисијата за одбележување празници и  
манифестации и доделувања награди и признанија 
 
МАРТ 
 
07.03.2021 година 
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       - Ден на албанската просвета 
 
Носител: ООУ „Братство Единство“ во соработка со Комисијата за одбележување празници 
и манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
 
 
08.03.2021 година 
 
     - Меѓународен ден на жената 
 
Носител:  Повеќе институции и  здруженија на граѓани во соработка со Комисијата за 
одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
22.03.2021 година 
 
   - Светски ден за заштита на водите 
 
Носител: ЈП Проаква; ЕКО друштва во соработка со Комисијата за одбележување празници 
и  манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
АПРИЛ 
 
07.04.2021 година 
 
    - Светски ден на здравјето 
 
Носител: Локалната  самоуправа; здравствени и образовни институции;  ОО Црвен крст и 
др. во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  
награди и признанија. 
 
08.04.2021 година 
 
  - Меѓународен ден на Ромите 
 
Носител: Ромска заедница во соработка со Комисијата за одбележување празници и  
манифестации и доделувања награди и признанија. 
 
МАЈ 
 
01.05.2021 година 
 
 - Меѓународен  ден на трудот 
 
Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања награди и 
признанија. 
 
07.05.2021 година 
 
      - Ден на Службата за безбедност  
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Носител:  СВР – Охрид во соработка со Комисијата за одбележување празници и  
манифестации и доделувања награди и признанија 
 
09.05.2021 година 
 
      - Ден на ЕУ 
 
Носител: Сектор за туризам и локален економски развој; образовни институции во 
соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  
награди и признанија. 
 
20.05.2021 година 
 
     - Ден на пожарникарите 
 
Носител:  ПП бригада во соработка со Комисијата за одбележување празници и  
манифестации и доделувања награди и признанија. 
 
23.05.2021 година 
 
    - Национален ден на Власите 
 
Носител: Влашка етничка заедница во соработка со Комисијата за одбележување  празници 
и  манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
24.05.2021 година 
 
    - Ден на сесловенските просветители Свети Кирил и Методиј; 
    - Патронен празник на СОСУ “Св. Кирил и Методиј” 
 
Носител: Образовни институции; СОСУ “Св. Кирил и Методиј” во соработка со  
Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија. 
 
31.05.2021 година 

- Светски ден на  борба против пушењето 
 
Носител: Комисија за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и 
признанија. 
 
ЈУНИ 
 
05.06.2021 година 
 

- Ден на екологијата 
 
Носител: Еколошки друштва во соработка со  Локалната самоуправа; ЈП Охридски 
комуналец. 
 
21.06.2021 година 
  -    Ден на Охридското езеро 
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Носител:  Општина Охрид; Општина Поградец; Општина  Струга; невладини  организации  
од трите градови во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и 
доделувања награди и признанија. 
 
ЈУЛИ 
 
03.07.2021 година 
 
  -  Свети  Наум Охридски - Чудотворец 

 
Носител: Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и 
признанија. 
АВГУСТ 
 
02.08.2021 година 
 

- Илинден - Ден на Републиката 
 
Носител: Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделувања  награди 
и признанија. 
 
09.08.2021 година 
 
 - Свети Климент Охридски – летен 
 
Носител: институции, невладини организации и др. во  соработка со  Комисијата за 
одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
15.08.2021 година 
 
 - Ден на  граничарите 
 
Носител: Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и 
признанија. 
 
18.08.2021 година 
 

- Ден на  АРМ 
 

Носител:  АРМ во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и 
доделувања  награди и признанија. 
 
СЕПТЕМВРИ 
08.09.2021 година 
 
 - Ден на независноста на Република Северна Македонија 
 
Носител: Комисија за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и 
признанија. 
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21.09.2021 година 
 
- Меѓународен ден на мирот 
 
Носител: Сојуз  на  борци; основни училишта; детската градинка „Јасна Ристеска“ во  
соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди 
и признанија. 
 
22.09.2021 година 
 
       - Меѓународен ден без  автомобили 
 
Носител: Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и 
признанија. 
 
28.09.2021 година 
 
     - Меѓународен ден на Бошњаците 
 
Носител: Бошњачка заедница во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  
манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
ОКТОМВРИ 
 
07.10.2021 година 
 
 - Европски ден на туризмот 
 
Носител: Туристички здруженија во соработка со Комисијата за одбележување празници и  
манифестации и доделувања награди и признанија. 
 
11.10.2021 година 
 
         - Ден  на  народнoослободителното востание  на Македонија   
 
Носител: Сојуз на борци во соработка со Комисијата за одбележување на празници и  
манифестации и доделувања награди и признанија. 
 
23.10.2021 година 
 

- Ден на македонската револуционерна борба 
 
Носител: Комисија за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и 
признанија. 
 
НОЕМВРИ 
 
07.11.2021 година 
 - Ден на ослободувањето на Охрид 
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Носител: Сојуз на борци; ЈП Охридски  комуналец; Детска градинка Јасна Ристеска; МЗ 
Рамне, во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и 
доделувања  награди и признанија. 
 
22.11.2021 година 
 
 - Ден на албанската азбука 
 
Носител: Албанска заедница во соработка со Комисијата за одбележување празници и  
манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
29.11.2021 година 
 
 - Меѓународен  ден на децата 
 
Носител: Детски градинки и образовни институции во соработка со Комисијата за 
одбележување на празници и манифестации и доделувања награди и признанија. 
 
ДЕКЕМВРИ 
 
03.12.2021 година 
 
 - Светски  ден на лицата со хендикеп 
 
Носител: Здруженија на лица со хендикеп и други здруженија и институции во соработка 
со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и 
признанија. 
 
08.12.2021 година 
 
- Свети Климент Охридски – Патрон на Охрид 
 
Носител: ОСУ и ООУ „Свети Климент Охридски“; НУ Центар за култура; НУ Градска 
библиотека; НУ Завод и Музеј; Детска градинка во соработка со Комисијата за 
одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
10.12.2021 година 
 
- Меѓународен ден на човековите права 
 
Носител: Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и 
признанија. 
 
11.12.2021 година 
 
- Меѓународен  ден  на планините 
 
Носител: Планинарски и еколошки  друштва, образовни институции во  соработка со  
Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија. 
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21.12.2021 година 
 
- Ден на настава на турски јазик 
 
Носител: Турска  етничка заедница во  соработка со  Комисијата за одбележување  
празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија. 
  
31.12.2021 година 
 
 - Дочек на Нова Година 
 
Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и 
признанија 

Годишнини и манифестации 
 
ЈАНУАРИ 
 
05.01.2021 година 
 

- Патронен празник на ОЕМУЦ „Свети Наум  Охридски“ и ООУ „Свети Наум 
Охридски“ 
Носител: ОЕМУЦ „Свети Наум  Охридски” и ООУ „Свети Наум Охридски“ - Пештани во  
соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди 
и признанија. 
 
14.01.2021 година 
 

- Василичарски карневал   - с.Куратица 
 

Носител:  Месна  заедница с.Куратица во соработка со Комисијата за одбележување 
празници и манифестации и доделувања награди и признанија. 
 
21.01.2021 година 
 
 - 15 години од смртта на Зоран Ковачески 
 
Носител:  Друштво на писатели на РСМ; НУ Библиотека „Григор Прличев“ и Комисијата 
за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија. 
 
ФЕВРУАРИ 
06.02.2021 година 
       -   Годишнина од смртта на Григор Прличев; 
      -   Културна манифестација: „Прличеви беседи“; 
      - 160 години од објавувањето на поемата „Скендербег“; 
     -   Патронен празник на ООУ “Григор Прличев” 
 
 
Носител: НУ“Центар за култура”; НУ Градска библиотека “Григор Прличев”; ООУ “Григор 
Прличев”; Завод и  музеј – Охрид и Комисијата за одбележување празници и манифестации 
и доделувања награди и признанија. 
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09.02.2021 година 
 

- Годишнина од смртта на Кирил Прличев; 
 

Носител:  НУ Центар за култура; НУ Градска библиотека “Григор Прличев”; Завод и музеј 
– Охрид во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и 
доделувања награди и признанија. 
 
27.02.2021 година 
 

- Годишнина од смртта на гемиџијата Марко Бошњаков 
 
Носител: Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и 
признанија. 
 
МАРТ 
 
17.03.2021 година 
 - Годишнина од смртта на Димче Коцо 
 
Носител: Завод и музеј – Охрид во сорабтока со Комисијата за одбележување празници и 
манифестации и доделување награди и признанија. 
 
18.03.2021 година 

- Годишнина од смртта на Кузман Шапкарев 
 
Носител: Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и 
признанија. 
 
20.03.2021 година 

- Патронен празник на ООУ „Живко Чинго“ 
 

Носител: ООУ „Живко Чинго“ во  соработка со Комисијата за одбележување празници и  
манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
25.03.2021 година 
            -  Годишнина од смртта на Методи Патче 

 
Носител: ОМУ „Методи Патче“ во  соработка со Комисијата за одбележување празници и  
манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
31.03.2021 година 

-  Годишнина од смртта на Борис Чипан 
 
Носител:  Завод и музеј – Охрид во соработка со Комисијата за одбележување празници и 
манифестации и доделување награди и признанија. 
 
АПРИЛ 
24.04.2021 година 
 

-  Годишнина од смртта на Христо Узунов; 
-  Патронен празник на ООУ„ Христо Узунов“ 
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Носител: ООУ „Христо Узунов“ во соработка со Комисијата за одбележување празници и  
манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
МАЈ 
09.05.2021 година 
      - Годишнина од победата над фашизмот 
 
Носител:  Сојуз на борци; основни училишта; амбасадите на земјите членки во ЕУ во 
Република Северна Македонија во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  
манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
10.05.2021 година 
      - Патронен празник  на ООУ „Ванчо  Николески“ 
 
Носител:  ООУ „Ванчо  Николески“ во соработка со Комисијата за одбележување на 
празници и манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
ЈУНИ 
13.06.2021 година 
 - 15 години од смртта на Вангел Наумоски 
 
Носител:  Друштво на ликовни уметници и Комисијата за одбележување на празници и 
манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
29.06.- 04.07.2021 година 

- Меѓународен филмски фестивал 
 

Носител: Министерство за култура на РСМ; ЕЛС Охрид; НУ Центар за култура и 
Амбасадата на Република Франција во РСМ. 
 
ЈУЛИ 
06.-11.07.2021 година 

- Балкански  фестивал 
 

Носител:  Министерство за култура во соработка со Комисијата за одбележување празници 
и  манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
06.07.2021 година 
           - Годишнина од формирањето на првата востаничка чета во с. Велгошти 
 
Носител:  Месна заедница Велгошти и Комисијата за одбележување празници и  
манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
АВГУСТ 
13.08.2021 година 
          -  Годишнина од смртта на Живко Чинго;     
         -  Културна манифестација „Вечер на Живко Чинго“ 

 
Носител: ЕЛС Охрид; МЗ Велгошти; градска библиотека” Григор Прличев”; ООУ “Живко 
Чинго”; Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и 
признанија. 
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15.08.2021 година 

- Годишнина од смртта на Коста Шахов 
 

Носител: Здружение на новинари на Република Северна Македонија; Комисија за 
одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија. 
 
17.08.2021 година 

 - Поетска  ноќ во  Велестово 
Носител:  Здружение “Поетска ноќ Велестово”; Комисија за одбележување празници и  
манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
23-27.08.2021 година 

- Меѓународен хорски фестивал 
 

Носител:  Охридски хор во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  
манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
25.08.2021 година 

- Охрид  фест „Охридски трубадурии“ 
 

Носител: Охридски трубадурии - Охрид фест; Комисијата за одбележување празници и  
манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
СЕПТЕМВРИ 
 12.09.2021 година 
 
         - Годишнина од Охридското востание  
Носител:  Завод и музеј – Охрид; Државен архив на Република Македонија п.е Охрид; 
Комисијата  за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и 
признанија. 
 
ОКТОМВРИ 
06.10.2021 година 

-  Годишнина од смртта на Цар Самоил 
Носител: Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и 
признанија. 
 
18.10.2021 година 

- Патронен  празник на  ОУТУ „Ванчо Питошески“ 
 

Носител:  ОУТУ „Ванчо Питошески“ во соработка со Комисијата за одбележување 
празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
26.10.2021 година 
 - Годишнина од смртта на Радослав Петкоски 
 
Носител: Друштво на писатели на РСМ; НУ Библиотека „Григор Прличев“ и Комисијата за 
одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
ДЕКЕМВРИ 
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21.12.2021 година 
-Патронен празник на ООУ „Кочо Рацин“ 
 

Носител:  ООУ „Кочо Рацин“ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  
манифестации и доделувања  награди и признанија. 
 
23.12.2021 година 

- Годишнина од смртта на Петар Чаулев 
 
Носител:  Завод и музеј – Охрид; Државен историски архив – п.е Охрид во соработка со 
Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија. 
 

Оваа Нацрт- програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
Број 08-10720/68                                                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                            Претседател 
О х р и д                                                                                               Живка Ангелоска, с.р. 
   

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ -ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА 

ОХРИД ВО ОБЛАСТА  НА КУЛТУРА  ЗА 2021 ГОДИНА 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА Нацрт-програмата за активностите на општина Охрид во 

областа  на култура  за 2021 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/139                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ( „Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и 

член 18 од Статутот на општина Охрид ( „Сл. гласник на општина Охрид “ бр 8/07, 01/08, 10/10, 
05/11, 09/14, 14/14 и 10/19) , Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 
година, ја донесе следната: 

 
 

НАЦРТ – ПРОГРАМА  
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НАОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА  

НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 ГОДИНА 
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Активности од областа на 
културата 

Опис Период на 
реализација 

Носител Износ 

KУЛТУРНИ 
МАНИФЕСТАЦИИ 

    

 
 
Прличеви беседи 

 
Продолжување на 
долгогодишната традиција за 
промоција и негување на 
епохалното творештво  на 
Григор С. Прличев 

 
 

Февруари 

 
Центар за култура “Григор Прличев”; 
Библиотека “Григор Прличев”; ООУ 
„Григор Прличев“; Општина Охрид 
 

 
 

50.000,оо ден. 

 
Фестивал Охридско лето 
 

Меѓународна културна 
промоција на Охрид 

 
јули-август 

Министерство за култура;   
 НУ “Охридско лето”; Општина Охрид 

 
500.000,оо ден. 

 
 
Вечер  на  “Живко Чинго” 

 
Почит и негување на 
грандиозното книжевно дело 
на Живко Чинго 

 
август 

 
Општина Охрид; МЗ Велгошти; ООУ 
“Живко Чинго”  -Велгошти 
 

 
60.000,оо ден. 

 
Поетска ноќ во Велестово 

Меѓународна промоција на 
поетската реч и ликовната 
уметност 

 
август 

Здружение на граѓани “Поетска ноќ во 
Велестово”; МЗ Велестово; Општина 
Охрид. 

50.000,oo ден. 

 
Културно-забавно лето “На 
зајдисонце во Трпејца” 
 

 
Промоција на охридските 
природни убавини 

 
Јули-август 

 
Здружение за развој и промоција За 
“Трпејца со љубов”; Општина Охрид 
 

 
50.000,oo ден. 

 
Поетска манифестација 
“Охридски бисер” 

 
Промоција на поетската реч 

 
Јуни-јули 

Здружение за литература и култура 
“Охридски поетски бисер“; Општина 
Охрид   

 
30.000,оо ден. 

                       ВКУПНО: 740.000,oo ден. 
ВЕРСКИ 
МАНИФЕСТАЦИИ 

    

Бадникова поворка за 
навестување на Христовото 
раѓање 

Продолжување на 
традицијата и негување на 
верските обичаи 

јануари Здружение на граѓани “Бадникови 
поворки”; МПЦ - Охридска 
архиепископија; Општина Охрид  

60.000,оо ден. 
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Василичарски карневал во 
Куратица 

Продолжување  на 
традицијата и негување на 
верските обичаи 

јануари Здружение на граѓани „Василичарски 
карневал”; МЗ Куратица; Општина 
Охрид  

40.000,oo ден. 

Богојавление - Водици Продолжување на вековната 
традиција  и обичаите по 
повод празникот Св Василиј 

јануари Македонска православна црква; 
Општина Охрид  

500.000,oo ден. 

Ифтарска вечер Негување и продолжување на 
верските традиции 

Мај-јуни Исламска верска заедница и Општина 
Охрид  

150.000,оо ден. 

                                                    ВКУПНО: 750.000,оо ден. 
СВЕТИ КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ-ПАТРОН НА 
ОХРИД 

Почит и негување на 
вонвременското просветно, 
духовно и световно дело на 
Свети Климент Охридски 

 
декември 

Општина Охрид, МПЦ и сите останати 
воспитно - образовни и културни 
институции 

 
150.000,оо ден. 

                                                    ВКУПНО: 150.000,oo ден. 

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ     
Издавање  антологија за 
светите Кирил и Методиј 

Почит и негување на ликот и 
делото на Кирил и Методиј и 
културна промоција на Охрид 

2021 Општина Охрид 
 

160.000,оо ден. 

Издавање антологија за 
светите Климент и Наум 

Почит и негување на ликот и 
делото на Климент и Наум и 
промоција на Охрид  

2021 Општина Охрид 160.000,оо ден. 

Печатење на антологија за 
Живко Чинго 
 

Почит и негување на ликот и 
делото на Живко Чинго и 
промоција на Охрид 

2021 Општина Охрид 
 

 60.000,оо ден. 

                                      ВКУПНО: 380.000,оо ден. 
МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ     
Балкански фестивал на 
народни песни и ора 

Продолжување на 
долгогодишната традиција и 
негување на македонскиот 
изворен фолклор 

јули НУЦК Григор Прличев 
Општина Охрид 
 

30.000,оо ден. 

Интернационален фестивал 
Охрид фест – ‘Охридски 

Меѓународна културна 
промоција на Охрид 

Август - 
септември 

Здружението на граѓани 
Интернационален фестивал –

70.000,оо ден. 
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трубадурии” Охридски трубадурии , Општина 
Охрид  

Охридски хорски фестивал Поддршка, промоција и 
негување на хорската музика 

август Министерство за култура , Здружение  
на граѓани  “Охридски хор” 

50.000,oo ден. 

Детски музички фестивал 
“Распеано Рибарче” 

Промоција и поддршка на 
млади музички таленти  

Мај - јуни Здружение на музички изведувачи – 
Охрид;Општина Охрид 

50.000,oo ден. 

Музичко забавен хепениниг 
“Зимска бајка”  

Културна промоција на Охрид декември НИМО –ОХРИДЊУС и Општина 
Охрид  

60.000,оо ден. 

Поддршка на истакнати 
охридски музички уметници 
 
 

Поттикнување на музичкото 
творештво, а преку тоа и 
меѓународна промоција на 
Охрид 

 
континуирано 

Министерство за култура; Агенција за 
млади и спорт и Општина Охрид 
 

50.000,оо ден. 

Поддршка на млади музички 
таленти 

Поттикнување на музичката 
креативност кај младите 

континуирано Министерство за култура НУЦК 
“Григор Прличев”; Општина Охрид 

50.000,oo ден. 

Поддршка  на охридскиот 
градски хор ” Вокс 
лихнидос” 

Промоција и негување на 
хорската музика 

континуирано Здружение на граѓани Охридски 
градски мешан хор “Вокс Лихнидос”;  
Општина Охрид 

 
50.000,оо ден. 

                                                 ВКУПНО: 410.000,оо ден. 
ЛИТЕРАТУРНА ДЕЈНОСТ     

Поддршка на литературни 
изданија посветени на Охрид 
 

Културна промоција на Охрид Континуирано Општина Охрид 70.000,оо ден. 

Поддршка на литературни 
изданија на роднокрајни 
писатели 

Поттик и негување на 
литературното творештво на 
роднокрајни писатели 

континуирано Општина Охрид 70.000,оо ден. 

 
Поддршка на млади автори 

Поттик за создавање 
литературно творештво меѓу 
младата популација 

континуирано Општина Охрид 60.000,оо ден. 

Поддршка на литературни 
клубови и здруженија 

Негување на вредностите на 
литературното творештво 

континуирано Општина Охрид 60.000,оо ден. 

Награден литературен и 
ликовен ученички конкурс 
по повод Патронот на градот 

Негување на духот на Свети 
Климент Охридски од страна 
на младата популација 

Ноември - 
декември 

Основни и средни училишта, 
Општина Охрид 

30.000,оо ден. 

                                                ВКУПНО: 290.000,оо ден 
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ТЕАТАРСКА, ФИЛМСКА И 
ДРУГА  СЦЕНСКА 
ДЕЈНОСТ 

    
 

Поддршка на Охридскиот 
народен театар 
 

Развој на театарската уметност континуирано Министерство за култура; НУЦК 
„Григор Прличев“; Општина Охрид 
 

60.000,oo ден. 

Поддршка на детските и 
младинските драмски 
студија 

Негување на македонскиот 
литературен јазик и 
поттикнување љубов кон 
театрската уметност кај 
младата генерација 

континуирано Министерство за култура; НУЦК 
“Григор Прличев”; Општина Охрид 
 

40.000,oo ден. 

Фестивал на нов европски 
филм “BICH FILM 
FESTIVAL 2020” 

Меѓународна културна 
промоција на Охрид 

Јуни – јули Министерство за култура; „ПИК- 
Продукција“; Општина Охрид 
 

100.000,oo ден. 

Поддршка на локалните 
студија за балет 

Приближување на балетската 
уметност до граѓаните 

континуирано Општина Охрид; НУЦК” Григор 
Прличев” 

40.000,оо ден. 

Поддршка на локалните 
студија за модерен танц 

Популаризација на  модерните 
уметности  

континуирано Општина Охрид; НУЦК “Григор 
Прличев” 

40.000,oo ден. 

Поддршка на локалните  
фолклорни ансамбли и 
културно –уметничките 
друштва 

Поддршка на народните песни 
и ора и приближување на 
изворната народна музика и 
игра до граѓаните 

континуирано Општина Охрид    100.000,оо ден. 

                                                 ВКУПНО: 380.000,оо ден. 
ЛИКОВНА ДЕЈНОСТ     
Меѓународна манифестација 
 „Остен-биенале на 
наградени автори 2021” 
 
Востановување Голема 
награда на град Охрид за 
цртеж и Голема награда на 
град Охрид за најдобри 
автори 

Меѓународна културна 
промоција на Охрид и 
доближување на глобалните 
трендови во уметноста до 
граѓаните 

 
септември 

Влада на РСМ; Светска галерија на 
уметност на хартија “Остен –Биенале 
на наградени автори 2021”; Општина 
Охрид 
 
     

 
200.000,оо ден. 
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Интернационална ликовна 
колонија “Трпејца 2021” 
 

Meѓународна културна 
промоција на Охрид 

септември Здружение на граѓани „За Трпејца со 
љубов”;  МЗ Трпејца; Општина Охрид 
 

50.000,oo ден. 

Поддршка на ликовни 
изложби  

Приближување на ликовната 
уметност до граѓаните 

континуирано НУЦК “Григор Прличев”; Општина 
Охрид 
 

50.000,oo ден. 

Поддршка на роднокрајни 
ликовни уметници 

Приближување на ликовната 
уметност до граѓаните 

континуирано Општина Охрид 
 

50.000,оо ден. 

Каталог на уметничките 
дела од традиционалната 
Осмодекемвриска изложба 
на роднокрајни уметници 
 

Културна промоција на Охрид Ноември-
декември 

Општина Охрид 
 

40.000,оо ден. 

   ВКУПНО: 390.000,оо ден. 
ПРОЕКТИ И 
ПРОГРАМСКИ 
АКТИВНОСТИ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА 
ГРАЃАНИ И СЛОБОДНИ 
УМЕТНИЦИ 

    

Поддршка на проектот:     
“Фондација Менка и Мајкл 
Клос” (Ликовна 
заоставштина –трајна 
сопственост на Општина 
Охрид) 

Негување и зачувување на 
охридското ликовно богатство 

Септември-
октомври 

Министерство за култура; Здружение 
за историја, литература, издаваштво, 
екологија и еко –туризам “Мацково” 
– Охрид; Општина Охрид 
 

80.000,oo ден. 

Поддршка на сценско 
музички проект „Парче 
душа 2021“ 

Негување на македонската 
љубовна и родољубива поезија 
и збогатување на културната 
понуда во текот на 
туристичката сезона и 
културна промоција на Охрид 

 
 
Јули-август 

Општина Охрид; Слободен уметник 
Љупчо Тодороски - Упа 
 

80.000,oo ден. 

Поддршка на проект за 
снимање спортски 
документарен филм за 
боксот во Охрид 

Популаризација на спортот 
како најдобра заштита од 
пороците на современото 
живеење 

 
2021 

Продукција „Акрис Индипендед 
Студио“ и Општина Охрид 
 

 
80.000,oo ден. 
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Поддршка на проект 
„Алтернативно културно-
забавно лето К.И.5 до 12“ 

Промоција на млади 
артисти,размена на идеи и 
културни вредности, 
промоција на природното и 
културното наследство на 
Охрид. 

 
Март - 
септември 

Здружение на граѓани Независна 
театарска аматерска група „Аматер“-
Охрид; Општина Охрид 
 

100.000,oo ден. 

Балкански – детско –
младински камп: „Поетски 
искри од огништетото на 
Ванчо Николески” 

Меѓународна промоција на 
поетската реч и културна 
промоција на Охрид 

Јуни-јули Здружение за историја, литература, 
издаваштво, екологија и еко –туризам 
“Мацково” – Охрид; Општина Охрид 
 

30.000,oo ден. 

Поддршка на програмските 
активности на ОО „Сојуз на 
борци“ 

Почитување и негување на 
светлите традиции на НОБ 

континуирано Општина Охрид; Сојуз на борци 
 

50.000,оо ден 

Поддршка на програмските 
активности на Здружението 
за култура и уметност „Арт 
Вивенди” 

 
Meѓународна културна 
промоција на Охрид 

 
Јули-август 

 
Здружение за култура и уметност 
“Арт Вивенди”; Општина Охрид 
 

 
 

30.000,oo ден. 

Реализација на активностите 
согласно Програмата за 
одбележување празници и 
манифестации за 2021 
година 

Почитување и негување на 
значајните културно – 
историски настани и личности 
од подрачјето на Општина 
Охрид 

Континуирано Општина Охрид 
 

 
 

200.000,оо ден. 

   ВКУПНО: 650.000.oo ден. 
ТРАНСФЕРИ, 
ИЗНАЈМУВАЊЕ И 
ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА 

    

Трансфер кон здруженија на 
граѓани, институции и 
поединци од областа на 
културата 

Поддршка на невладиниот 
сектор од областа на 
културата 

континуирано Општина Охрид 
 

 
300.000,oo ден. 

Изнајмување простор  за 
одржување на културни  
настани 

Создавање услови за 
одржување на манифестации 
за промоција на охридските 
таленти  како и културна 
промоција на Охрид 

 
 

континуирано 

 
 
Општина Охрид   

 
 

100.000,оо ден. 

Техничка поддршка за Техничка поддршка за 2021 Општина Охрид  
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реализација на планираните 
програмски содржини 
(озвучување, осветлување) 

реализација на програмските 
активности 

 
 

 
200.000,оо ден. 

                                                ВКУПНО: 600.000,оо ден 
КАПИТАЛНИ  
ИНВЕСТИЦИИ 

    

 
Обнова на Домот на култура 
во нас.Радојца Новичиќ  

Подобрување на 
инфраструктурните услови  и 
развој на културната дејност 
во нас. Радојца Новичиќ  

2021 година Општина Охрид 
 
 

400.000.оо ден. 

 
 

                                               ВКУПНО: 400.000,оо ден. 

СПОМЕН - ОБЕЛЕЖЈА     
Санација, одржување и 
хортикултурно уредување  
на спомениците и спомен –
обележјата 

 
Почитување на културно-
историското наследство 

 
континуирано 

 
Општина Охрид      

 
250.000,оо ден. 

   ВКУПНО: 250.000,оо ден. 
 
 
 
 
 

  ВКУПЕН ИЗНОС НА 
ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРА (К4) 

ЗА 2021 ГОДИНА 

5.390.000,оо ден. 

 
 

Оваа Нацрт- програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
Број 08-10720/69                                                                                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                                                                                            Претседател 
О х р и д                                                                                                                                                             Живка Ангелоска,с.р.   
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 

(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник 
на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), 
градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ -ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА 

ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 ГОДИНА 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт -програмата за работа на Советот на Општина 

Охрид за 2021 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден 04.12.2020 година. 

 
Број 09-10270/140                                                                  ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                             Градоначалник 
О х р и д                                                                     д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
Врз основа нa член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина 
Охрид“ бр. 8/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид 
на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 

 
Н А Ц Р Т  -   П Р О Г Р А М  А 

ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 ГОДИНА 
 
 Советот на општина Охрид, во согласност со одредбите од Законот за 
локалната самоуправа, Статутот на општината и надлежностите на Советот, 
програмски ја определува и насочува својата работа со цел да обезбеди услови и 
можности за целосно и ефикасно остварување на своите функции и благовремено 
подготвување на предвидените материјали во одредените рокови од утврдените 
изготвувачи. Притоа, основна задача е да се утврдат најактуелните прашања од 
животот на граѓаните низ кои ќе се обезбеди натамошен развој на општината 
Охрид. 
Во текот на 2021 година Советот може да ја менува и дополнува Програмата. Ќе се 
расправа и по други материјали иницирани согласно новите законски  
надлежности. 
 Советот ќе расправа и по други прашања од негова надлежност по 
материјали поднесени од овластени предлагачи и по предлози за избори и 
именувања од негова надлежност.  
ПРВО ТРИМЕСЕЧЈЕ јануари – февруари - март  
 

- Годишен извештај за работата на Советот на општина Охрид за 2020 
година  

ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  Одделение за поддршка на Советот  
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- Годишен извештај за реализација на Програмата за изработка на 
Урбанистички планови на општина Охрид за 2020 година 

ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалникот на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште. 
-    Годишен извештај за реализација на Програмата за заштита на животната 
средина и природата за 2020 година. 
ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  Сектор за животна средина и управување со отпад 
-   Годишен извештај за реализација на Развојната програма за 
изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води  за 2020  година. 
-  Годишен извештај за реализација на Развојната програма за изградба на 
системи за водоснабдување за 2020 година. 
-   Годишен извештај за реализација на Развојната програма за изградба на 
сообраќајна сигнализација за 2020 година. 
-  Годишен извештај за реализација на Развојната програма за изградба и 
реконструкција на локални патишта и улици за  2020  година. 
-     Годишен извештај за реализација на Развојната програма за други комунални 
услуги за 2020 година. 
-   Годишен извештај за реализација на Развојната програма за  јавно осветлување 
за  2020 година. 
-  Годишен извештај за реализација на Развојната програма за одржување и 
заштита на локални патишта, улици и регулирање  режим на сообраќај за 2020 
година. 
-  Годишен извештај за реализација на Програмата за одржување на јавна чистота 
за 2020  година. 
-   Годишен извештај за реализација на Програмата за одржување и заштита на 
паркови и зеленило за 2020 година. 

- Годишен извештај за реализација на Развојната програма за 
уредување  градежно земјиште за 2020 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:    Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:   Сектор  за комунални дејности, сообраќај и улици. 

- Годишен извештај за работењето на Одделението за даноци за 2020 
година. 

ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:   Одделение за даноци  

- Годишен извештај за работењето на Одделението за комунални 
такси за 2020 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:   Одделение за комунални такси 

- Годишен извештај за работата на Секторот за образование, детска, 
здравствена и социјална заштита за 2020 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  Сектор за образование, детска, здравствена и социјална заштита 

- Годишен извештај за работата на Секторот за спорт, млади и 
невладини организации за 2020 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  Сектор за спорт, млади и невладини организации 
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- Годишен извештај за работата на Секторот за меѓународна 
соработка, соработка со УНЕСКО и култура за 2020 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за меѓународна соработка, соработка со    УНЕСКО и 
култура 

- Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен 
карактер за 2020 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  Одделение за односи со јавност 

- Годишен извештај за реализација на Програмата за поддршка на 
локалниот економски развој за 2020 година. 

- Годишен извештај за реализација на Програмата за поттикнување 
на развојот на туризмот на општина Охрид за 2020 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  Сектор за туризам и локален економски развој 

- Годишен извештај за работата на територијалната противпожарна 
единица Охрид за 2020 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  ТППЕ Охрид 
   - Годишен извештај за состојбата во областа на јавната безбедност и 
безбедноста на сообраќајот на патиштата за 2020 година. 
ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  СВР Охрид 

- Усвојување на завршната сметка на буџетот на Општина Охрид и 
финансиски извештај за 2020 година. 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  Сектор за финансиски прашања. 

- Усвојување на завршната сметка и извештај за работата на 
ЈОУДГ„Јасна Ристеска“– Охрид за 2020 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ - Охрид 

- Усвојување на завршната сметка и извештаи за работа на основните 
и средните училишта во општина Охрид. 

ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  Основни и средни училишта 

- Годишен извештај за работењето во 2020 година и завршна сметка 
на ЈП „Охридски комуналец“ – Охрид за 2020 гоина.. 

        ПРЕДЛАГАЧ :  Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  ЈП „Охридски комуналец“ - Охрид 

- Годишен извештај за работењето во 2020 година и завршна сметка 
на МЈП    „Проаква“ - Струга за РЕ „ВОДОВОД“ - Охрид за 2020 
година. 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  МЈП „Проаква“– Струга 

- Годишен извештај за работењето во 2020 година и завршна сметка 
на ЈП „Билјанини извори“ -  Охрид за 2020 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
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ИЗГОТВУВАЧ: ЈП „ Билјанини извори “ – Охрид 
- Годишен извештај за работењето во 2020 година и завршна сметка 

на ЈП „Нискоградба Охрид“ - Охрид за 2020 година. 
ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  ЈП„Нискоградба Охрид “ - Охрид 

- Годишен извештај за работењето во 2020 година и завршна сметка 
на ЈП „Градски гробишта“ Охрид за 2020 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ: ЈП „Градски гробишта“ 

- Годишен извештај за работењето во 2020 година и завршна сметка 
на ЈП Градски Пазар - Охрид за 2020 година.  

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  ЈП Градски Пазар 

- Годишна програма за поставување урбана опрема во општина 
Охрид -2021 година. 

       ВТОРО ТРИМЕСЕЧЈЕ април – мај - јуни 
- Извештај за остварени приходи и реализација на буџетот, период 1 - 

3 месец 2021 година     
ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансиски прашања. 

- Квартални извештаи за реализација на Програмите од Секторите 
во локалната самоуправа основани од Советот: 

• Сектор за комунални дејности, сообраќај и улици 
ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за комунални дејности, сообраќај и улици 

• Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште 
ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште 

• Сектор за туризам и локален економски развој 
ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
 ИЗГОТВУВАЧ:  Сектор за туризам и локален економски развој 
 

- Квартални извештаи за реализација на Програмите од јавните 
претпријатија во општина Охрид: 

ПРЕДЛАГАЧ :   Градоначалник на Општина Охрид    
ИЗГОТВУВАЧ:  ЈП „Водовод“- Охрид 
                  ЈП „Охридски комуналец “ - Охрид 
                      ЈП „ Билјанини извори“ - Охрид 
                      ЈП„Нискоградба“ - Охрид  
                                 ЈП Градски Пазар Охрид  
                                                               ЈП„Градски гробишта“ - Охрид                                                  

- Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на 
Југозападниот плански регион и тековното работење на Центарот 
за развој за 2020 година.  

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид    
ИЗГОТВУВАЧ:  Центар за развој на Југозападен плански регион. 
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- Одлука за организирање на режимот на сообраќајот на дел од 
територијата на општина Охрид 

ПРЕДЛАГАЧ :  Градоначалник на Општина Охрид    
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за сообраќај и улици 
и  управување со градежно земјиште  
 
СОВЕТНИЧКИ ПРАШАЊА 
       ТРЕТО ТРИМЕСЕЧЈЕ јули – август - септември 

- Квартални извештаи за реализација на Програмите од јавните 
претпријатија во општина Охрид: 

ПРЕДЛАГАЧ :   Градоначалник на Општина Охрид    
ИЗГОТВУВАЧ:  ЈП „Водовод“- Охрид 
                  ЈП „Охридски комуналец “ - Охрид 
                      ЈП „ Билјанини извори“ - Охрид 
                      ЈП„Нискоградба“ - Охрид  
                                 ЈП Градски Пазар Охрид  
                                                               ЈП„Градски гробишта“ - Охрид                                                  
Квартални извештаи за реализација на Програмите од Секторите во 
локалната самоуправа основани од Советот: 

• Сектор за комунални дејности, сообраќај и улици 
ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  Сектор за комунални дејности, сообраќај и улици 

• Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште 
ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште 

• Сектор за туризам и локален економски развој 
ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
 ИЗГОТВУВАЧ:  Сектор за туризам и локален економски развој  
   -  Шестмесечен извештај за состојбата во сферата на даноците  
   ПРЕДЛАГАЧ :  Градоначалник на Општина Охрид    
   ИЗГОТВУВАЧ:  Одделение за даноци  

- Шестмесечен извештај за состојбата во сферата на комуналните 
такси  

ПРЕДЛАГАЧ :   Градоначалник на Општина Охрид    
ИЗГОТВУВАЧ:  Одделение за комунални такси  

- Шестмесечен извештај за состојбата во сферата на заштита на 
животната средина и природата 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ:  Сектор за  заштита на  животна средина и управување со отпад     

- Извештај за реализација и остварени приходи на буџетот за првата 
половина од 2021 година. 

ПРЕДЛАГАЧ :  Градоначалник на Општина Охрид  
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансиски прашања 

- Извештај  за состојбата во областа на јавната безбедност и 
безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид 
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ИЗГОТВУВАЧ:  СВР Охрид 
- Годишен извештај за постигнати резултати во текот на учебната 

2020/2021 година во девет основни училишта на подрачјето на 
општина Охрид. 

ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид  
ИЗГОТВУВАЧ:  Основни училишта 
 

- Годишен извештај за постигнати резултати во текот на учебната 
2020/2021 година во четири средни училишта на подрачјето на 
општина Охрид. 

ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид  
ИЗГОТВУВАЧ:  Средни училишта 

- Годишна програма за работата на основните училишта во учебната 
2021 - 2022 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид  
ИЗГОТВУВАЧ:  Основни училишта 

- Годишна програма за работата на средните училишта во учебната 
202 - 2022 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид  
ИЗГОТВУВАЧ:  Средни  училишта 

- Годишна програма за работа на ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ - Охрид за 
2021– 2022 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
       ИЗГОТВУВАЧ:  ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид 

- Одлуки за формирање паралелки со помал број на ученици во 
основните и средните училишта. 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
   ИЗГОТВУВАЧ:  Одделение за образование 

- Одлуки за утврдување нацрт - детални урбанистички планови во 
општина Охрид. 

- Одлуки за донесување детални урбанистички планови во општина 
Охрид.   

- Иницијативи за измени на детални урбанистички планови во 
општина Охрид. 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за урбанизам и  управување со градежно земјиште 
ЧЕТВРТО ТРИМЕСЕЧЈЕ -   октомври – ноември – декември 

- Квартални извештаи за реализација на Програмите од јавните 
претпријатија во општина Охрид: 

ПРЕДЛАГАЧ :   Градоначалник на Општина Охрид    
ИЗГОТВУВАЧ:  ЈП „Водовод“- Охрид 
                  ЈП „Охридски комуналец “ - Охрид 
                      ЈП „ Билјанини извори“ - Охрид 
                      ЈП„Нискоградба“ - Охрид  
                                 ЈП Градски Пазар Охрид  
                                                               ЈП„Градски гробишта“ - Охрид                                                  
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- Програма за организирање и функционирање на зимската служба на 
подрачјето на град Охрид во сезоната 2021/2022 година. 

   ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за сообраќај и улици  

- Извештај за реализација на буџетот и остварени приходи од 1 до 9 
месец 2021 год. 

      ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид  
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансиски прашања 

- Квартални извештаи за реализација на Програмите од Секторите во 
локалната самоуправа основани од Советот 

- Сектор за комунални дејности, сообраќај и улици ; 
- Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште  и                  
- Сектор за туризам и локален економски развој  

-    Ребаланс на буџет на општина Охрид - по потреба  
       ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
   ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансиски прашања  

-  Донесување на буџет на Општина Охрид за 2022 година 
-  Одлука за извршување на буџетот за 2022 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
       ИЗГОТВУВАЧ:  Сектор за финансиски прашања 

- Програма за образование за 2022 година.  
- Програма за детска заштита за 2022 година.  
- Програма за социјална заштита за 2022 година.  
- Програма за здравствена заштита за 2022 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид  
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за образование, детска, здравствена и социјална заштита 

- Програма за невладини организации за 2022 година.  
- Програма за млади за 2022 година. 
- Програма за спорт за 2022 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид  
ИЗГОТВУВАЧ:  Сектор за спорт, млади и невладини организации 

- Програма за култура за 2022 година. 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ : Одделение за култура 

- Програма за изработка на урбанистички планови за општина Охрид во 
2022 година. 

ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид  
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште                                  

- Програма за заштита на животната средина и природата за 2022 година. 
         ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид  
ИЗГОТВУВАЧ:  Сектор за заштита на животна средина и управување со отпад 

- Програма за уредување  градежно земјиште за 2022 година. 
- Програма за изградба на системи за одведување и пречистување на 

отпадни води за  2022 година. 
- Програма за изградба на системи за водоснабдување за 2022 година. 
- Програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година. 
- Програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 

2022 година. 



07.12.2020 година                  „Службен гласник“ бр. 15                          страна  244 
 

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 

 

- Програма за други комунални услуги за 2022 година. 
- Програма за јавно осветлување за 2022 одина. 
- Програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и 

регулирање  режим на сообраќај за 2022 година. 
- Програмата за одржување на јавна чистота за 2022 година. 
- Програма за одржување и користење на паркови и зеленило за 2022 

година. 
     ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид  
ИЗГОТВУВАЧ:  Сектор за комунални дејности, сообраќај и   улици 

- Програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 
2022 год. 

- Програма за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид 
за 2022 година. 

   ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид  
ИЗГОТВУВАЧ:  Сектор за туризам и локален економски развој    

- Програма за работа на територијалната противпожарна единица Охрид за 
2022  година. 

ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општината 
    ИЗГОТВУВАЧ: Територијална противпожарна единица 

- Програма за одбележување  празници и манифестации за 2022 
година. 

        ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Охрид  
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за култура 

- Програма за работата на ОЈУ„Кузман Шапкарев“- Охрид за 
учебната 2021/2022 година 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид  
ИЗГОТВУВАЧ: ОЈУ„Кузман Шапкарев“ Охрид    

- Програма за работа на Советот на општина Охрид за 2022 година. 
- ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначалник на Општина Охрид 
- ИЗГОТВУВАЧ:  Одделение за поддршка на Советот  

 
- Програма за унапредување на родовата рамноправност на локално 

ниво за 2022 година. 
ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и    жените. 
ИЗГОТВУВАЧ: Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и    жените. 

- Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата на општина Охрид за 2022 година. 

 ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид  
 ИЗГОТВУВАЧ: ОСБСП 

- Програма за работа на ЈП„Охридски комуналец“ - Охрид за 2022 
година. 

 ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општината  
 ИЗГОТВУВАЧ:  ЈП„Охридски комуналец“ -  Охрид 

- Програма за тековно работење на ЈП “Водовод“- Охрид за 2022 
година. 

  ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид  
  ИЗГОТВУВАЧ:  МЈП„ Проаква“ - Струга 
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- Програма за тековно работење на ЈП „Нискоградба“ - Охрид за 2022 
година. 

 ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид  
 ИЗГОТВУВАЧ: ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид 

- Програма за работа на ЈП Градски пазар Охрид за 2022 година. 
 ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид  
 ИЗГОТВУВАЧ: ЈП Градски пазар Охрид 

- Програма за работа на ЈП„Градски гробишта“ - Охрид за 2022 
година. 

 ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид 
 ИЗГОТВУВАЧ: ЈП„Градски гробишта“ - Охрид 

- Програма за работа и развој на ЈП„Билјанини извори“ - Охрид за 2022 
година. 

         ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник на Општина Охрид   
ИЗГОТВУВАЧ: ЈП „Билјанини извори“ - Охрид 

- Одлуки за утврдување на урбанистичко - планска документација за 
бесправно изградени објекти во општина Охрид. 

- Одлуки за утврдување нацрт - детални урбанистички планови во 
општина Охрид. 

- Одлуки за донесување детални урбанистички планови во општина 
Охрид.   

- Иницијативи за измени на детални урбанистички планови во 
општина Охрид. 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Охрид 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за урбанизам и  управување со градежно земјиште  
СОВЕТНИЧКИ ПРАШАЊА 

 
Оваа Нацрт- програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 

во „Сл.гласник на општина Охрид“  
 
Број 08-10720/70                                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                               Претседател 
О х р и д                                                                                 Живка Ангелоска,с.р.   

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник 
на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), 
градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ-ПРОГРАМАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА  

РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТ НА ЛОКАЛНО НИВО  ЗА 2021 ГОДИНА 
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СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт-програмата за унапредување на  родовата 
рамноправност на локално ниво  за 2021 година,  што ja донесе Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/141                                                                  ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                             Градоначалник 
О х р и д                                                                     д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 

Врз основа нa член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина 
Охрид“ бр. 8/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид 
на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 

 
 
НАЦРТ- ПРОГРАМА   

ЗА   УНАПРЕДУВАЊЕ НА РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТ НА 
ЛОКАЛНО НИВО ЗА 2021 ГОДИНА 

 
Врз основа на член 2 од Законот за еднакви можности на жените и мажите, 

Општина Охрид има обврска за воспоставување на еднаквите можности на жените 
и мажите во политичката, економската, социјалната, образовната, културната, 
здравствената, граѓанската и било која област од општествениот живот. За 
остварување на оваа цел, Општината, согласно одредбите од член 14 од овој закон, 
помеѓу останатото е должна да изработи годишен план во кој ќе бидат утврдени 
мерките за унапредување на еднаквите можности на жените и мажите. 
 

Локалната власт може преку своите надлежности и преку координација со 
надлежните локални чинители да превзема специфични мерки за надминување на 
родовата нееднаквост и унапредувањето на еднаквоста меѓу мажите и жените. Во 
2021 година следниве специфични мерки се предлагаат со генерална цел 
унапредување на родовата рамноправност во Општина Охрид и со следниве 
специфични цели: 
 
Специфична цел1: Унапредување на капацитетите на општинската администрација 
за воведување на родов пристап во креирањето локални политики и буџети 
 

1. Работилница / обуки за воведување на родов пристап во креирањето 
локални политики и буџетиза општинска администрација 
Носители 
________________________ 
Финансии 
________________________  

Општина Охрид, KEM, Невладини 
организации , UNWOMEN 
20.000 денари  

 

 
2. Работилница / обуки за воведување на родов пристап во креирањето 

локални политики и буџети за советници во Совет на општина Охрид 
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Носители ________________________ 

Финансии _______________________ 

Општина Охрид, KEM, Невладини 
организации , UNWOMEN 
20.000 денари  
 

 
Специфична цел2: Подигање на свест за родова рамноправност преку следниве 
мерки: 

3. Истражување на јавно мислење на граѓаните и учениците 

- Реализатор - и други институции; 

Носители _________Интерсекторска 
група за РОБ, КЕМ, Невладини 
организации 

Финансии___________180.000 денари 

4. Три едукативни работилници и предавања во основните и средните 
училишта за родова еднаквост со вработените и учениците 

- Реализатор - и други институции; 

Носители ________________________ 

Финансии _______________________ 

Интерсекторска група за РОБ, КЕМ, 
Невладини организации  
60.000 денари  

 
 

4. Изготвување и спроведување накампања за подеднаква поделба на 
товарот на домот – играј се со тато , готви со тато , чисти со тато, учи со 
татоинформативни материјали за родова еднаквост  

Носители _______Интерсекторска 
група за РОБ, КЕМ, Невладини 
организации 

Финансии __________180.000 денари  
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Вкупна вредност на програмата е 460.000,00 денари. 

Оваа Нацрт- програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
Број 08-10720/71                                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                           Претседател 
О х р и д                                                                             Живка Ангелоска,с.р.   
 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 

(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник 
на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), 
градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ -ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт -програма за енергетска ефикасност за 2021 
година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 
04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/142                                                                   ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                             Градоначалник 
О х р и д                                                                     д-р  Константин Георгиески,с.р. 
  

Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид 
(„Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот 
на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 

НАЦРТ- ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА 

Предговор 
Енергетската ефикасност (ЕЕ), во светски размери се повеќе го завзема 

соодветното место, пред се за ублажување на климатските промени преку 
подобрувања во градежниот сектор.  Програмата за енергетска ефикасност на 
општина Охрид е направена како Законска обврска и во континуитет за  
продолжување на проектите за објектите под надлежност на Општината. 

Превземањето на мерки за енергетска ефикасност од една страна ќе ги 
ублажи климатските промени, а од друга страна ќе и помогне на економијата со 
намaлување во трошоците наменети за увоз на енергија чија цена на светскот пазар 
е со тенденција на раст.   
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Во Општината Охрид е формирана комисија за ЕЕ, во која се вклучени 

стручни вработени од Секторот за комунален развој, од Секторот за Урбанизам, 
како и од Секторот за животна средина.  

Потребата од стручни луѓе кои ќе ја следат и промовираат енергетската 
ефикасност ќе придонесе за заштеда на скапоцената енергија од секаков облик, 
подобрување на економијата на општината и што е најважно, ќе даде свој придонес 
кон глобалната стратегија за зачувување на Планетата.  

Целта на изготвување на Програмата за енергетска ефикасност на Општина 
Охрид е:  

- да се соберат информации за потрошувачката на енергија и податоци за 
состојбата на објектите кои ги управува 

- да даде препораки за спроведување на проекти за енергетска ефикасност 
врз база на идентификувани можности за заштеда на енергија и зголемување на 
енергетската ефикасност во општината. 

 За таа цел се реализира континуирана обука на тимот за енергетска 
ефикасност во општината кој е задолжен да следи, да развива и да се грижи за 
енергетската ефикасност во општината.  

Квалитативните и квантитавните информации беа собрани за зградите во 
Општината и уличното осветлување под општинска одговорност. Овие собрани 
податоци, коишто се внесени во базата на податоци, се анализирани и како 
резултат се презентирани главните заклучоци во оваа програма.  

Изготвувањето на Програма за енергетска ефикасност е законска обврска на 
секоја општина во државава, дефинирана во Законот за Енергетика. Имено, според 
овој закон, политиката на општината за енергетска ефикасност се утврдува со 
Програма за унапредување на енергетска ефикасност кој треба да биде во 
согласност со државната Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност. 

11. Општина Охрид 
Целите на Општината се фокусирани на подобрување на условите во 

образованието и јавните услуги  во надлежност на  Општината. Стратегијата на 
Општина Охрид е да се подобри нивото на енергетска ефикасност во објектите од 
јавен локален карактер. Спроведувањето на истото, Општината ќе го реализира 
преку повеќе фази, од изработка на тригодишни програми и годишни планови до 
обезбедување на финансиски средства и реализација.  Тоа ќе се постигне со 
спроведување на проекти за енергетска ефикасност со цел да се зголеми свеста кај 
граѓаните од придобивките на креирањето на локална енергетска политика 
(реализирано е ЈПП за реконструкција, модернизација и одржување на јавното и 
улично осветлување во Општината). 

12. Постапки за изработка на Програмата за енергетска ефикасност 
Преку реномираната проектантска фирма МАЦЕФ од Скопје, имаме 

аплицирано во меѓународни донаторски фондови, за добивање на 100% грантови 
средства, за изработка на комплетна програма за ЕЕ на Општината, преку  
собирање на податоци, нивна обработка, обработка на сите резултати од 
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пресметките и дефинирање на предлози за модернизација на енергетските системи 
врз основа на анализираните податоци.  

Целокупната изработка на Програмата има неколку основни целини: 
 собирање податоци за состојбата на системите и енергетската  

потрошувачка 
 изработка на листа на предлог мерки за енергетска ефикасност 
 динамички план за остварување на целите по усвоена методологија 
 финансиски план за спроведување на предвидените мерки 

Со ова покрај констатирањето на состојбата, согледани се сите можни 
потенцијали за заштеда.  

Приоритетите се рангираат според следните критериуми: 
 Висината на специфична потрошувачка на енергија: 60% 
 Број на опслужени луѓе во објектот: 20% 
 Големина на објектот: 10% 
 Степен на дотраеност на објектот: 10% 

Врз основа на горните критериуми и приоритети ќе се врши следење на 
евентуалните промени на податоците од базата на податоци како и нејзино редовно 
ажурирање, со цел доколку се интервенира во одреден објект да се види ефектот од 
интервенцијата преку следење и анализирање на мерењата на потрошувачката на 
енергија и добиените резултати.  

13.  Сегашна енергетска состојба  
 Снабдувањето со електрична енергија во Општина Охрид се врши од 
електроенергетскиот систем и воглавно целата општина е снабдена со стабилен 
напон од електроенергетската мрежа.  
 Напојувањето со електрична енергија на Општината се врши преку неколку 
напојни постројки, а најголеми се:  
* Трафостаница 110/10 kV “Охрид 1“  
* Трафостаница 110/10 kV “Охрид 2“  
* Три електрични мали хидроцентрали  со вкупна снага од 2 MVA 

Во рамките на Општината не постои поголем извор за производство на 
електрична енергија, односно постојат две поголеми трафостаници 110/10 kV , како 
и три мали хидроцентрали изградени во месноста Рамне. 

Општината Охрид, во текот на 2019 година, преку Комисијата за ЕЕ 
аплицираше и доби донација (преку Министерството за Финансии) на три 
фотоволтаични централи, секоја со снага од 15 кВА. Истите се поставени на три 
објекти од јавен карактер: на општинската зграда како и на училиштата во 
Пештани и Велгошти. Од споредбените месечни табели може да се види 
значителна заштеда на ел. енергија.  
За снабдување со топлинска енергија за општинските објекти се користи нафта за 
греење и огревно дрво и електрична енергија во одредени случаи.  

14.  База на податоци и извор на информации  
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 Реализацијата на стратегијата за ЕЕ не е возможна без соодветни податоци 
за правење на процени и анализи врз основа на кои може да се донесуваат одлуки. 
Врз основа на изградена база на податоци може лесно, ефикасно и во секој момент 
да се направат различни видови на анализи и да се следат промените на 
потрошувачката на енергија во објектите во општината.  

Базата на податоци се користи за да се даде приоритет за спроведување 
активности на зградите со голема потрошувачка на електрична енергија за нивен 
преглед и развој во проекти за енергетска ефикасност.  
Во базата на податоци на Општина Охрид идентификувани се следните сектори и 
целни групи: Административни згради, Основни и Средни училишта, Детски 
градинки и Улично осветление. 
  

15. Инвестиции  
Во општина Охрид има потенцијал за енергетска ефикасност, а пред се поради 

зголемување на цените на енергенсите на локалниот и регионален пазар како и 
состојбата во која се наоѓаат објектите на Општината.  

Вкупните потреби предвидени за спроведување на претходната програма за 
енергетска ефикасност во Општина Охрид беа значително поголеми од средствата 
предвидени во Општинскиот буџет, односно од реализираните активности. Помал 
дел од тие вкупни потребни средства беа предвидени во буџетот на Општината 
како сопствени средства, а останатите средства за реализација на програмата беа 
планирани од надворешни извори.  

При тоа, од слични причини, односно од потребата да годишната програма 
соодветствува пред се на реалните можности, се планира за следната 2021 година 
потребата од сопствени средства да изнесува 1.200.000 денари, а останатите 
средства се планира да се обезбедат од надворешни извори.    

Инвестициите се планира да се добијат од различни извори дадени во 
следната табела.  
 
Тип 

 
Извор 

предвидени средства за  
Енергетска Ефикасност 

   (ден/год.) 
Сопствени средства  Општински Буџет  

за 2021 година 
 
1.200.000,00        

Надворешни 
извори (капитал) 

Донатори, локални банки 
и фондови 

 
------   

Вкупно:  1.200.000,00 
  
 Вкупните потреби за спроведување на програмата за енергетска ефикасност 
во Општина Охрид во периодот до крајот на 2021 година е 1.200.000,00 денари 
како инвестиција за реализација на горенаведените Проекти, каде што учеството на 
Општината се сведува на:  
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- инвестирање во изработка на проектна документација, односно на 
тригодишната програма за ЕЕ 2021-2023 како и Годишен План за ЕЕ за 2021 г. 

-  санација на општинските објекти, за мали и (или) ургентни потреби. 
 
Секако, останува можноста (ако се јави таква потреба) за релокација на 

инвестициите, во рамките на предвидените средства.  
 Како се уште нова гранка, енергетската ефикасност се судира со други 
проблеми во смисла на првично трасирање на процедурата која ќе овозможи 
системска имплементација на потребните мерки во сите фази (носење на буџет, 
следење и анализа  на состојбите, изработка на соодветна техничка документација, 
апликација, па се до реализација на Проектите). 

16. Критериуми за прифатливост на проекти  
Во основа, финансиски извори ќе се обезбедуваат за проекти кои:  
• Покажуваат економска корисност за инвестиции во енергетска  
            ефикасност  
• Имаат економска оправданост создадена преку енергетски заштеди  
• Генерираат корист за животната средина преку намалена емисија на  
            стакленички гасови и атмосферски загадувачи  
• Покажуваат техничка возможност на системите за енергетска    
            ефикасност  
• Имаат јасна временска рамка за период на враќање на инвестицијата  
• Имаат спонзори на проектот (ЕСКО, фондови, финансиски  
            инструменти, донаторски организиции, инженерски фирми) кои имаат  
            технички и менаџерски способности за успешно раководење и  
            завршување на проектот.  
 

17. Прифатливи типови на проекти за ен. ефикасност  
 Општината Охрид прифаќа широка дефиниција за енергетска ефикасност 
која опфаќа голем спектар на технологии и опрема за заштеда на енергија. 
Потенцијалните проекти можат да бидат имплементирани во образовните и други 
општинските објекти или јавното улично осветление со следните програми и 
годишни планови за енергетска ефикасност.  

 
18. Долгорочни цели 
Очекуваните резултати од преземените мерки за ЕЕ на Општината се: 

 намалување на просечната потрошувачка на енергија ( kWh/m2 )  
 намалување на делот за енергија во општинските инвестиции при 

            стандардно подобрено ниво на удобност во училиштата , градинките и   
            јавните објекти во надлежност на Општината 
 намалување на емисиите на СО2 во атмосферата 
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 навремено откривање на енергетските системи со голема потрошувачка и 
нивно реконструирање 

 користење на обновливи извори на енергија 
Активностите преку кои Општината ќе ги реализира наведените цели се: 
 среднорочни и долгорочни планирања на потрошувачката на енергија 
 одржување на базата на податоци 
 мерење и следење на потрошувачката на енергија 
 следење и применување на најдобрите пректики од областа на ЕЕ 
 користење на обновливи извори на енергија 
 изнаоѓање на финансиски средства за реализација на проекти 

 
19. Контрола на програмата 

Потрошувачката на енергија во повеќето згради е за 25-35% повисока 
отколку што е потребно за да се одржи посакуваното ниво на комфорт. Бидејќи 
овие објекти имаат голем потенцијал за заштеда на енергија, потребно е 
спроведување на мерките за енергетска ефикасност како што се замена / поправка 
на прозори, изолација, поефикасно осветлување,  автоматска контрола на греење, 
со цел да потрошувачката на енергија се намали на оптимално ниво. 

Со цел да овозможи да се следат резултатите од спроведените мерки за 
енергетска ефикасност, се планираат мерења во различни временски периоди и 
споредба на резултатите со пресматаните. Главни показатели кои се мерат и 
споредуваат се следните: 
 Потрошувачката на енергија (топлинска и електрична), 
 Споредба на условите во објектите (температурни разлики, степенот на 

осветленост и влажност), 
 Заштеда на финансиски средства кои се одвојуваат за енергија. 

 
20. Резиме 

Политиката на Општината, во областа на енергетска ефикасност се утврдува 
со Програма за енергетска ефикасност, усогласена со државната Стратегија за 
унапредување на енергетската ефикасност. Активностите на Општина Охрид ќе се 
насочат кон реализација на главната цел на политиките на ЕУ, односно намалување 
на годишната потрошувачка на примарна енергија, согласно предложените мерки 
од Европската комисија, за зголемување на ефикасноста во сите сегменти во 
синџирот на енергија: генерација, трансформација, дистрибуција и финална 
потрошувачка. 

 
Оваа Нацрт Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 

во „Сл.гласник на општина Охрид“.  

Број 08-10720/72                                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                         Претседател 
О х р и д                                                                              Живка Ангелоска,с.р.   
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник 
на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), 
градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот: 

 
 

З А К Л У Ч О К 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ -ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ  ЈАВНА 

ЧИСТОТА ЗА 2021 ГОДИНА 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт -програмата за одржување јавна чистота за 2021 

година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 
04.12.2020 година. 

 
Број 09-10270/143                                                                  ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                             Градоначалник 
О х р и д                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 

Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина 
Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 
10/19), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, 
ја донесе следната: 
 

   НАЦРТ  - П Р О Г Р А М А 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА  ЈАВНА ЧИСТОТА ЗА 2021 ГОДИНА 

  
 Вовед  

Оваа програма ја спроведува Одделението „Јавна хигиена“ од Р.Е.„ Комунална 
хигиена“, а се однесува на годишно одржување на улиците, тротоарите  и другите јавни 
површини на територијата на општина Охрид.  

Одржувањето на јавната чистота подразбира чистење, метење и миење на јавни и 
сообраќајни површини, одржување  пешачки патеки, детски игралишта, кејови и други 
неуредени јавни површини, транспортирање и депонирање на собраниот смет.  
       Динамиката на одржување на чистота на јавните и сообраќајните површини е одредена 
со предложенава програма за работа, која се изготвува согласно Одлуката за комунален 
ред, а се врши преку:  
 

• Рачно и машинско метење на јавно – прометни површини ; 
• Собирање  хартија и други отпадоци; 
• Празнење  корпи за отпадоци; 
• Прскање и миење  улици во летен период. 
  

*)  Како јавно прометни површини кои ги одржува ооделението„Јавна        
       чистота“ се подразбираат:       
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• Улици, тротоари, велосипедски патеки, плоштади, кејови, подвозници, 
надвозници, мостови, паркиралишта на кои не се наплатува  надомест, 
скалила кои ги поврзуваат површините за јавен сообраќај, детски игралишта. 

  
Содржина на програмата 
 
Со оваа програма опфатени се следните сегменти и тоа: 
1. Извори на финансирање на програмата ; 
2. Кадровски потенцијал за спроведување на активностите по програмата; 
3. Организација и динамика на извршување на редовните активности; 
4. Трошоци за одржување на јавната чистота; 
5. Преглед на обемот на работа на годишно ниво и пресметка на трошок за 

одржување на јавна хигиена за 2021 година 
   А) Редовни активности  и 
   Б) Вонредни активности . 

  
1. Извори на финансирање на програмата 

Програмата за одржување  јавна чистота се финансира од извори на 
средства утврдени со Закон, преку планирање на буџетот за 2021 година. За 
одржување на јавната чистота се плаќа надоместок . Висината на надоместокот за 
одржувањето на јавната чистота се утврдува врз основа на изграденоста, 
уреденоста на јавните површини на територијата на општина Охрид и потребата – 
обемот за одржување на јавната чистота во зависност од местоположбата на 
домаќинствата, односно седиштата на правните лица како и видот на дејноста што 
ја вршат, кои се утврдуваат со Одлуката за утврдување на надоместокот за 
одржување  јавна чистота усвоена од Советот на општина Охрид.  

 
2. Кадровски потенцијал за спроведување на активностите по 
програмата 
Активностите на оваа програма се планирани во согласност со фискалната 

стратегија на Општина Охрид, согледувањата на стручните служби, потребите и 
барањата на граѓаните на општина Охрид, како и развојот на туризмот. 

Надлежни за изработка на оваа програма се стручните служби од Секторот 
за комунален развој, сообраќај и улици, а ја спроведува Одделението „Јавна хигиена“ 
од Р.Е. „Комунална хигиена“, а се однесува на годишно одржување на улиците, тротоарите  
и другите јавни површини на територијата на општина Охрид 
 

3. Организација на извршување на редовни активности 
За подобро извршување на работите од страна на Одделението „Јавна хигиена“ 

улиците се групирани оперативно во четири категории:  
♦ I категорија : влегуваат улиците кои се метат секој ден преку цела година, се 

мијат  секој ден во период од 6 месеци ,а другите шест месеци по потреба. 
Тоа се улици главно сконцентрирани во центарот на градот. Овие површини се 
метат рачно;  

♦ Исто така во оваа категотија во месеците јули и август влегуваат и 
туристичките места и тоа: с.Трпејца, с.Пештани, нас.„Лагадин“, 
нас.„Св.Стефан“, плажата „Сараиште“, „Лабино“ и „Грашница“ заради 
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зголемениот прилив на туристи, како и с.Велгошти заради големиот број на 
манифестации и турнири кои се организираат во тој период. 

 
Улици од I категорија 

реден број име на улица m2 
1. ул.„7.Ноември“ 12.000 
2. ул.„Македонски Просветители“ 6.500 
3. Булевар„Туристичка“ дел 10.000 
4. ул.„Цар Самуил“ 4.850 
5. ул.„Коста Абраш“  4.200 

6. Kej„Македонија“ 6.000 
7. ул.„Партизанска“ 8.400 
8. ул.„Димитар Влахов“ 8.840 
9. ул.„Гоце Делчев“ ( до „А.Емин “) 1.890 
10. ул.„Јане Сандански“ 14.315 
11. ул.„Илинденска“ 4.232 

 Вкупно: 81.227 
 

♦ II категорија : влегуваат улиците кои се метат секој втор ден во неделата. Тоа се 
улици кои се тесно поврзани со оние од I-ва категорија, или се дел од нив. Истите се 
мијат секој втор ден, а се метат рачно и машински; 

 
улици од II категорија 

реден број име на улица m2 
1. ул.„Кирил и Методи“ 3.600 
2.  ул.„Кузман Капидан“ 

ул.„Б.Шотра“ 
ул.„Браќа Миладиновци“ 

7.089 

3. ул.„Мите Богоески“  1.500 
4. ул.„Бистрица“  7.300 
5. ул.„АСНОМ“ 8.812 
6. ул.„В.Стефоски“ 6.387 
7. ул.„Боро Шаин“ 1.348 
10. Бул.„Туристичка“ дел 3.000 
11. ул.„Даме Груев“ 4.600 
12. ул.„Кочо Рацин“ 1.896 
13. ул.„К.Јосифоски“ 3.100 
14. ул.„М.Нестороски“ 8.256 
15. ул.„М.Патчев“ 918 
16. ул.„П.Чауле“ 1.413 
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17. У..„П.Гули“ 9.200 
30. ул.„Рашанец“ 606 
31. ул.„Серафим Китаноски“ 1.450 
34. ул.„Страшо Пинџур“ 1.240 
37. ул.„Војдан Чернодрински“ 1.000 

 Вкупно: 72.715 
   

♦ III категорија: влегуваат улиците кои ќе се метат двапати неделно, повеќето од нив од 
стариот дел на градот и ќе се чистат рачно; 

улици од III категорија 
реден број име на улица m2 

1.  ул.„Абас Емин“   9.500 
2. ул.„Ариф Мустафа“    3.922 
3. ул.„Аџи Мустафа“   3.130 
4. Ул.„В.Главинов“ 4.000 

       5. ул.„Дејан Војвода“ 6.709 
       6. ул.„Караорман“ 1.421 

7. ул.„Кленоец“ 14.190 
8. ул.„Крали Марко“ 6.659 
9. ул.„Крум Точко“ 3.520 
11. ул.“Марко Цепенков“ 10.875 
12. ул.„Никола Петров Русински“ 2.453 
13. ул.„Пере Тошев“ 

ул.„Петар Попарсов“ 
7.457 

14. Станбен комплекс „Даљан“ 
ул.„Сатеска“ 
ул.„Т.Трајчески“ 
ул.“Мичо Гилиќ“ 

12.720 

15. Ул.„К.Охридски“ 
Ул.„11-ти Октомври“ 
Ул.„Д.Маленко“ 
Ул.„К.Иниверзитет“ 
Ул.„О.Архиепископија“ 

5.022 

16. ул.„Славеј Планина“ 9.071 
17. ул.„Стив Наумов“ 10.000 
18. 8-ми Септември 6.261 
19. ул.„8 Март“ 3.040 
20. „Охридати“ 11.400 
21. ул.„Шар Планина“ 1.060 
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22. Ул.„А.Маринчев“ 1.531 
23. Ул.„Егејска“ 4.683 
24. Ул.„Галичица“ 7.996 
25. Ул.„В.Николески“ 3.250 
26. Ул.„К.Војвода“ 6.741 
27. Ул.„Л.Трпоски“ 3.677 
28. Ул.„М.Ацев“ 6.521 
29. Ул.„Нада Филева“ 2.990 
30. Ул.„Никола Карев“ 7.047 
31. Ул.„С.Војвода“ 3.480 
32. Станбен комплекс Расадник 8.385 
33. Станбен комплекс Х.Узунов 6.200 
34. Ул.„В.Питошески“ 7.000 

 Вкупно: 201.911 
 
♦ IV категорија: влегуваат улиците кои се чистат еднаш неделно рачно и 

машински, а се улици од поширок круг од центарот на градот. 
 

улици од IV категорија 
реден 
број 

име на улица m2 

1. ул.„1Мај“ 2.600 
2. ул.„I Македонска ударна бригада“ 8.500 
4. ул.„130“ 4.843 
5. ул.„15.Корпус“ 9.220 

      6. ул.„6.Бригада“        476 
8. ул.„Железничка“ 32.355 
9. ул.„Андреа Јованоски“ 4.646 

10. ул.„Александар Гушо“ 2.120 
11. ул.„Александар Турунџиев“ 3.850 
12. ул.„Андон Дуков“ 2.120 
13. ул.„Бекир Али Риза“ 2.220 
14. ул.„28 Април“ 5.100 
15. ул.„Будва“ 6.700 
16. ул.„Дебарца“ 1.400 
17. ул.„Јабланица“ 2.320 
18. ул.„Махмут Рифат“ 1.970 
19. ул.„Живко Чинго“ 9.373 
20. ул.„Малесија“ 1.550 
21. ул.„Момчило Јорданоски“ 7.997 
22. ул.„Ѓорче Петров“ 4.000 
23. ул.„Мирка Гинова“ 2.800 
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24. ул.„АРМ“ 1.550 
25. ул.„Париска Комуна“ 7.200 
26. ул.„Партизански Одреди“ 1.360 
27. ул.„Димо Хаџидимов“ 1.880 
28. ул.„Охридска Бригада“ 3.960 
29. ул.„Петрино“ 2.800 
30. ул.„Прилепска“ 3.730 
31. ул.„Радоица Новичиќ“ 16.600 
32. ул.„Ристо Чадо“ 6.600 
33. ул.„Спас Банџов“ 898 
34. ул.„Српница“ 212 
35. ул.„Трајче Дојчиноски“ 2.100 
36. ул.„Вангел Николоски“ 3.000 
37. ул.„Богомилска“ 8.753 
38. ул.„Веле Марков“ 2.120 
39. ул.„Винковачка“ 2.390 
40. ул.„Ѓорѓи Сугарев“ 1.400 
41. Ул.„Боро Шаин“ 

Ул.„Г.Прличев“ 
1.348 

 Вкупно: 184.061 
 
 Исто така во оваа категорија со истиот режим на чистење влегуваат и селските 

населби и туристички места. 
 

реден 
број 

населено место 

1. с.Лескоец 
2. с.Косел 
3. с.Куратица 
4. с.Трпејца 

      5. с.Г.Лакочереј 
6. с.Д.Лакочереј 
7. с.Орман 
8. с.Пештани 
9. с.Подмоље 
10. с.Љубаништа 
11. с.Велгошти 
12. нас.„Лагадин “ 
13. нас. „Исток“ 
14. нас.„Елшани“ 
15. нас.„Рача“ 
16. нас. „ Долно Коњско “ 
17. нас. „ Св.Стефан “ 
18. нас.„Елешец “ 
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Согласно категоризацијата улиците ќе се третираат на следниот начин: 
♦   I категорија -   

 метење 365 работни дена; 
 миење  улици 184 дена; 
 празнење  корпи за отпадоци 365 работни дена. 

 
♦ II категорија -   

 метење 184 работни дена; 
 миење  улици 60 дена. 

 
♦ III категорија -      

 метење двапати неделно; 
 миење  улици 40 дена. 

 
♦ IV категорија -   

 метење еднаш неделно; 
 миење  улици 20 дена. 

 
Метењето на улиците се врши секојдневно од  05 до 11 часот, а собирањето на 

хартија и празнењето на корпите за отпадоци го вршат по тројца работници  во две смени 
од 11 до 17 часот и од 17 до 23 часот. Во летниот период од 15 јули до 15 септември, 
собирањето  хартија и празнењето на корпите за отпадоци го вршат по тројца работници  
во две смени од 12 до 18 часот и од 18  до 24  часот. Исто така во петок, сабота и недела во 
истиот период заради зголемениот обем на работа уште двајца работници вршат празнење 
на корпите за ѓубре на потегот од градското пристаниште до мостот на каналот Билјанини 
извори, каналот до Билјанини извори и рекреативната патека до суводолицата Рача. Во 
летниот период се врши и секојдневно прскање и миење на улиците, како и машинско 
метење на улиците во периодот од 02 до 08 часот. Работниците се распоредени во групи 
кои имаат свои реони за работа, а се групирани во групи од двајца извршители и тоа еден 
метач и еден опслужувач на количка – „јапонер“.  

Пешачката патека од Самуилова тврдина, до ОУ„Св.Климент Охридски “ во 
населбата „Даљан“ се чисти секој петок и понеделник, а во сезона секојдневно се врши 
празнење на корпите за отпадоци. 

За 2021 година предвидено е и собирање хартија и празнење корпи за отпадоци во 
периодот од 15  јули до 15 септември да го вршат по двајца работници во трета смена 
односно од 24 до 06 часот на потегот од плоштад „Св.Климент Охридски“, чаршијата до 
чинарот на раскрсница на ул.„Гоце Делчев“ со ул.„Абас Емин“, Кеј„Македонија“, 
ул.„М.Просветители“, „Партизанска“, „Д.Влахов“ и од постојка на Бул.„Туристичка кај 
мини -маркет до постојка кај раскрсница со ул.„Абас Емин“ како и празнење корпи на 
пешачка патека од црква Св.Јован Канео до река Грашница. 
 

4. Трошоци за одржување  јавна хигиена 
 

Вредност на работна рака по час 
   

                                                                                      ден/час 
1. метач  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,00 ден/ час 
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Вредност на работна рака по м2 
   

                                                                                      ден/м2 
1. метење  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 
2. прскање. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 
3. машинско метење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,06 

 
 

Вредност на основни средства по час 
   

 
1. цистерна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       = 1.750,00 ден/тура 
2. „ТАМ “- кипер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   =    880,00 ден/тура 
3. трактор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     =    880,00 ден/тура 
4. товарувач „RD“-130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   = 2.000,00 ден/час 
5. „фиат хитачи FB100“ .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     =  1.950,00 ден/час 
7. метачка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      = 1.750,00 ден/час 

 
 

Напомена : Димензионирањето на работна рака за одржувањето на јавната чистота е според Одлуката за 
утврдување на цените на услугите што ги врши Ј.П.„Охридски комуналец“ – Охрид усвоена од Совет на 
општина Охрид  бр.08-16084/3 од 15.11.2018 год.  
 

5. Преглед на обем на работа на годишно ниво и пресметка на трошок 
за одржување  јавна хигиена 2021 год. 

А) Редовни активности 
Вид на 
интервенција 

категорија површина Денови на 
интервенција 

Вкупна год. 
површина 
м2 

Цена 
по 
м2 

Вкупно 

Рачно 
метење 

I 81.227 365 29.647.855 0,08 2.371.828,00 

Рачно 
метење 

II 72.715 184 13.389.560 0,08 1.070.364,00 

Рачно 
метење 

III 201.911 60 12.114.660 0,08 969.172,00 

Рачно 
метење 

IV 184.061 30 5.521.830 0,08 441.746,00 

Машинско 
метење 

I 81.227 184 14.945.768 0,06 896.746,00 

Машинско 
метење 

II 72.715 60 4.362.900 0,06 261.774,00 

Машинско 
метење 

III 201.911 40 8.076.440 0,06 484.586,00 

Машинско 
метење 

IV 184.061 20 3.681.220 0,06 220.873,00 

Миење  I 81.227 184 14.945.768 0,06 896.746,00 
Миење II 72.715 60 4.362.900 0,06 261.774,00 
Миење III 201.911 40 8.076.440 0,06 484.586,00 
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Миење  IV  184.061 20 3.681.220 0,06 220.873,00 
Вкупно: 8.581.068,оо 

 
Б) Вонредни активности 
Вид на интервенција Вкупно часови на 

интервенција/ 
Тури на транспорт 

Цена  Вкупно 

Чистење реса 2.500 часа 
400 тури 

170,00 
880,00 

425.000,00 
352.000,00 

Собирање угинати животни   200.000,00 
Чистење на Езерото од муљ 
и багерување на кеј 

15 часа 1.950,00 292.500,00 

Чистење лист 
Подигање и транспорт 

2.900 часа 
180 тури 

170,00 
880,00 

493.000,00 
158.400,00 

Одржување на плажи кои 
не се под концесија 

2.200 часа 170,00 374.000,00 

Вкупно: 2.294.500,00 
Напомена: Количините за вонредни активности се добиени споредбено со минати 
години 
 

Редовни активности 8.581.068,оо 
Вонредни активности  

 
2.294.500,00 

Одржување и чистење на други површини 1.000.000,00 
Вкупно за 2021 година 11.875.568,00 

 
 

Оваа Нацрт Програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
 
Број 08-10720/73                                                 СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                            Претседател 
О х р и д                                                                             Живка Ангелоска,с.р.   
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник 
на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), 
градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ -ПРОГРАМАТА ЗА ПОДИГАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ  

НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО ЗА 2021 ГОДИНА 
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СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт -програмата за подигање и одржување  на 
паркови и зеленило за 2021 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на 
седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/144                                                                   ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                            Градоначалник 
О х р и д                                                                     д-р  Константин Георгиески,с.р. 
 

Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина 
Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 
10/19), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, 
ја донесе следната: 

 
  НАЦРТ   П Р О Г Р А М А 

 ЗА ПОДИГАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО ЗА 2021 ГОДИНА 
 
Вовед 

 
 Градското зеленило опфаќа површина на територија на градот и тоа: 
паркови, скверови, зеленило на сообраќајници, дрвореди и др. Вкупната површина 
која треба да се одржува изнесува 80.226 m2. 
 Површините на јавно зеленило кои треба да се одржуваат по видови 
изнесуваат: 

• паркови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .          49.965 m2 
• скверови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           6.360 m2 

• зеленило долж сообраќајници. . . . . . . . . . . . .                 13.340 m2 
• зеленило во жардињера на Бул.„Туристичка“                 3.500 бр. 
• зеленило во жардињера на ул.„Железничка“                  4.000 бр. 
• парк шуми во вонградско зеленило. . . . . . . . . . .          340.000 m2 
• дрвореди долж сообраќајници (број на стебла) .            1.564 бр. 
• Зеленило кај пешачка патека канал на Б.Извори . . .      3.000 m2 
• Кружни текови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              1.109 m2 
• Парк пред нас.Рача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             3.500 m2 
• Зеленило во жардињери на рекреативна патека  

од канал на Б.Извори до канал кај ресторан „Парк“ .       112 m2 
 

 Градското зеленило се одржува на површина од  56.325 m2  која е во 
центарот на градот, како и на површина од 3.500 m2 кај пешачка патека пред 
нас.Рача и на површина од 3.000 m2 кај каналот на Билјанини Извори. Редовно се 
одржуваат тревните површини со косење, полевање, засадување сезонско цвеќе и 
негово одржување, како и одржување на постоечкиот саден материјал во 
парковите.  
 Дрворедите долж сообраќајниците се одржуваат исто така со нивно 
навремено окопување, чистење од трева, полевање преку сезона и  кроење. Исто 
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така на сите јавни површини се врши кроење на дрвниот фонд заради нивна 
превентива од оштетување од временски неприлики, болести и штетници, како и 
отстранување на опасни дрва заради заштита на материјални добра и луѓе. 
 Зеленилото во жардињерата на Бул.„Туристичка“ на површина од 1.350 m2, 
во жардињерата на ул.„Железничка“ со 4.000 садници, како и во жардињерите на 
пешачката патека од канал на Билјанини Извори до канал на суводолица од 112 m2 ,   
се одржуваат со редовно чистење од трева, полевање и кроење. 
 Кружните текови се засадуваат со сезонско цвеќе кое редовно се одржува и 
наводнува. 
 Вонградското зеленило со вкупна површина за одржување го опфаќа 
локалитетот „Кале“ со површина од  340.000 m2.  За адекватна заштита и 
одржување на овие површини потребно е нивно редовно чистење, косење на 
тревата, проредување на шумата со чистење на сувите дрва, засадување на нови и 
сл.  

Содржина на Програмата 
Со оваа програма опфатени се следните сегменти и тоа: 
6. Извори на финансирање на програмата, 
7. Кадровски потенцијал за спроведување на активностите по програмата. 
8. Површини на градско и вонградско зеленило кои ќе се одржуваат во 

2021 година, 
9. Пресметка на вредноста на извршената работа, 
10. Календар за работа на јавнато зеленило за 2021 година 
11. Интензитет на одржување на јавното зеленило за 2021 година 
12. Подигање / реконструкција на парковски површини и реконструкција на 

дрвореди со засадување на нови садници 
 

1. Извори на финансирање на програмата 
 Програмата за подигање и одржување на јавното зеленило се финансира 

од извори на средства утврдени со Закон, преку планирање на буџетот за 2021 
година. Изворите за финансирање на оваа програма опфаќаат: 

А) Средства за подигање и реконструкција на јавното зеленило: 
- Приходи за надоместок за уредување на градежно земјиште во делот 

за заедниќка комунална потрошувачка во минимален износ до 2,5 %, 
- Приходи од комунална такса за користеењ на јавни зелени површини 

за манифестации, 
- Приходи од надоместокот за поставување рекламни паноа и 

истакнување на фирми на јавни зелени површини во минимален 
износ од 5 % на посебна наменска сметка 

- Приходи по основ на донации 
- Кредити и заеми 
Б) Средства за одржување и заштита на јавното зеленило: 
-    надоместок за индивидуална комунална потрошувачка во согласност 
со законот за комунални дејности, 
-     други извори 

2. Кадровски потенцијал за спроведување на активностите по 
програмата 
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Активностите на оваа програма се планирани во согласност со 
фискалната стратегија на Општина Охрид, согледувањата на стручните служби, 
потребите и барањата на граѓаните на општина Охрид, како и развојот на туризмот. 

Надлежни за изработка на оваа програма се стручните служби од 
Секторот за комунален развол, сообраќај и улици, а ја спроведува Одделението 
Паркови и зеленило, а се однесува на годишно одржување на паркови, скверови, 
зеленило на сообраќајници, дрвореди и др на територијата на Општина Охрид. 

 
3. Површини на градско и вонградско зеленило кои ќе се одржуваат во 

2021 година 
Градско зеленило 

Реден 
број 

Подрачје m2 

1. “Стара бана“ 100 
2.  Плоштад 2.500 
3. “Дом на култура”- према езеро 1.665 
4. “Дом на култура”- западна страна 3.300 
5. “Кеј Македонија“  прелази, тротоари  18.900 
6. Сквер на ул.„Јане Сандански“ и „Питу Гули“ 3.160 
7. Парк „Мазија“ 23.000 
8. Ул.„7-ми Ноември“ 3.200 
9.  Бул.„Туристичка“ 13.340 
10. Жардињера на Бул.“Туристичка“ 1.350 
11. Жардињера ул.„Железничка“ 2.000 
12. Парк пред нас.Рача 3.500 
13.  Кружни текови на Бул.“Туристичка“ со 

“АСНОМ“ 
 314 

14. Кружни текови на Бул.“Туристичка“ со 
“Бистрица“,„М.Просветители“,„С.Наумов“,„
А.Емин“,„Ј.Сандански“ 

795 

15. Жардињера кај рекреативна патека 112 
16. Зеленило кај пешачка патека канал Б.Извори 3.000 

               Вкупно:   80.226m2 

Дрвореди  
Реден 
број 

Подрачје бр. 

1. Бул.„Туристичка“    968 
2.  ул.„Јане Сандански“      90 
3. ул.„Партизанска“    165 
4. ул.„Димитар Влахов“    80 
5. ул.„Македонски Просветители“     80 
6. Кеј„Македонија“     146 
7. Канал Билјанини извори       32 
8. ул.„Марко Цепенков“      30 
9. ул.„АСНОМ“     30 
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10.   Зеленило кај пешачка патека канал Б.Извори     28 
                                             Вкупно: 1.649 бр. 

 
Вонградско зеленило 

Реден 
број 

Подрачје m2 

1. „Кале“ 340.000 
                                            Вкупно:     340.000 m2 

                     
4. ПРЕСМЕТКА НА ВРЕДНОСТА НА ИЗВРШЕНАТА РАБОТА 

_____________________________________________________________________ 
• машинско косење на тревник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           1,82 ден./m2 
• собирање на трева по машинско косење 

со изнесување собрана трева  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .      0,50 ден./m2 
• полевање тревници и грмушки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .       0,30 ден./m2 
• чистење на трева од лист со изнесување . . . . . . . . . . . . . . .       3,20 ден./m2 
• садење на сезонско цвеќе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .     23,30 ден/бр. 
•  Припрема на цветни леи, фрезирање и ѓубрење . . . . . . . . .    4,58 ден./ m2 

• прашење на сезонско цвеќе . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .     19,50 ден./m2 
• полевање на сезонско цвеќе .. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .       0,48 ден./m2 
• окопување дрвја и грмушки . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            15,93 ден./бр. 
• Одржување на жардињери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Полевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..                         0,48 ден./m2 

Плевење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..                       15,93 ден./m2 
• кроење трендафили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       15,00 ден./бр. 
• кроење – режење грмушки  . . . . . . . . . . . . . . .                          15,00 ден./бр. 
• Кроење на дрјва со одвоз на гранки . .. . . .                             810,00 ден./бр. 
• собирање хартија и отпадоци   . . . . . . . . . . . . . . . .                    0,06 ден./ m2 
• косење трева со грбна косачка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           2,50 ден./m2 
• чистење на трња и грмушки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      250,00 ден./час 

_____________________________________________________________________ 
 

Напомена : Димензионирањето на работна рака за одржување на јавна чистота е според Одлуката за 
утврдување на цените на услугите што ги врши Ј.П.„Охридски Комуналец“ – Охрид усвоена од Совет на 
Општина Охрид  бр.08-16084/3 од 15.11.2018 год. 
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5. КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА НА ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО ЗА 2021 ГОДИНА 
Вид на операција Јан. Фев. Март Апр. Мај Јуни Јули Авг. Септ. Окт. Ноем. Дек. Вк. 
Маш.косење  и собирање трева 
со изнесување 
-паркови 
-Бул.„Туристичка“ 
-ул.„Ј.Санд.“ и „7-ми Ноем.“ 
-парк Рача 
-круж.текови 
- Зеленило кај пешачка патека 
канал Б.Извори 

   
2 
2 
2 
 

1 
2 
 

2 

 
3 
3 
3 
 

2 
2 
 

2 

 
4 
4 
4 
 

3 
2 
 

3 

 
4 
4 
4 
 

3 
2 
 

3 

 
4 
4 
4 
 

3 
2 
 

3 

 
4 
4 
4 
 

3 
2 
 

3 

 
3 
3 
3 
 

2 
2 
 

2 

 
2 
2 
2 

 
 

 
 

 
26 

     26 
26 

 
17 
14 
18 

Полив.трева, дрва и гр.   2 3 4 4 4 4 2    23 
Собир.трева по маш.косење со 
изнесување 

  1 1 4 4 4 4 1 1   20 

Чистење трева од лист со 
изнесување 

 1  
 

       1  2 

Садење сезонско цвеќе     1      1  2 
Припрема на цветни леи, 
фрезирање и ѓубрење 

    1      1  2 

Прашење и полев.цезон цвеќе      
1 

 
1 

 
1 

 
1 

     
4 

Окопување дрва и грмушки   1       1   2 
Окопување трендафили   1       1   2 
Одржување на жардињери    1 1 1 1      4 
Кроење-режење грмуш.  1         1  2 
Кроење режење тренд.  1          1 2 
Кроење дрвореди со одвоз на 
гранки 

1            1 

Собир.харт.и отпадоци 16 14 16 15 16 15 16 16 15 16 15 16 186 
 

НАПОМЕНА: Операциите садење цветни површини со операциите ѓубрење и расадување, како и кроење дрвореди и кроење-режење на 
трендафили и грмушки можат да се вршат и во други периоди од годината во зависност од временските услови  
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6. ИНТЕНЗИТЕТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ЗЕЛЕНИЛО ЗА 2021 ГОДИНА 
 

Вид на операција Единица 
мера 

Количина Број пати Вкупна 
количина 

Цена Вкупен износ 

Маш.косење трева и собирање трева 
со изнесување 
-паркови 
-Бул.„Туристичка“ 
-ул.„Ј.Санд.“ и „7-ми Ноем.“ 
-парк Рача 
-кружни текови 
-канал Б.Извори 

 
m2 

 
49.465 
13.340 

 
 6.360 
 3.500 
  1.109 
  3.000 

 
26 
26 
 

26 
17 
14 
18 

 
1.286.090 
   346.840 

 
  165.360 
   59.500 
  15.526 
  54.000 

 
1,82 

 
 
 

 
2.340.684,00 
   631.249,00 

 
  300.955,00 
 108.290,00 
   28.257,00 
   98.280,00 

Поливање трева, дрва и грмушки m2 49.465 23     1.137.695  0,3  341.308,00 
Собир.трева по маш.косење со 
изнесување 

m2 49.465 20 989.300  0,5  494.650,00 

Чистење трева од лист со изнесување  
m2 

 
49.465 

 
2 

 
98.930 

 3,2 
 

316.576,00 
 

Садење сезонско цвеќе 
 

бр. 20.000 2 40.000 23,3 932.000,00 

Припрема на цветни леи, фрезирање и 
ѓубрење 

m2  3.000 2 6.000   4,58  27.480,00 

Прашење  сезонско цвеќе m2 3.000 4 12.000    19,5 234.000,00 
Полевање сезонско цвеќе m2 3.000 4 12.000    0,48    5.760,00 
Окопување на дрва и грмушки бр. 9.064 2 18.128  15,93 288.779,00 
Одржување на жардињери 
Полевање 
Плевење 

 
m2 

m2 

 
4.000 
4.000 

 
4 
4 

 
16.000 
16.000 

 
  0,48 
15,93 

 
   7.680,00 
254.880,00 

Кроење-режење грмуш. Бр. 9.300 2        18.600 15 279.000,00 
Кроење режење тренд. Бр. 1.100 2 2.200 15  33.000,00 
Кроење дрвореди со одвоз на гранки бр   800 1 800 812 649.600,00 
Собир.харт.и отпадоци пати    49.465     186 9.200.490  0.06 552.029,00 
Вкупно           7.924.457,00 
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Покрај горенаведените сктивности предвидени се и активности околу одржување  ( 
косење на трева со грбна косачка ) и на улици и населби во поширокото градско подрачје. 

Улица бр.пати м цена вкупно 
ул.„АСНОМ“ 4 1.200 2,5 12.000,00 
ул.„Марко 
Цепенков“ 

2 1.000 2,5 5.000,00 

ул.„Егејска“ 2 530 2,5 2.650,00 
ул.„Гоце Делчев“ 6 1.700 2,5 25.500,00 
ул.„С.Војвода“    3 450 2,5 3.375,00 
ул.„15-ти Корпус“ 3 1.000 2,5 7.500,00 
ул.„Галичица“ 3 600 2,5 4.500,00 
ул.„Н:Карев“ 3 600 2,5 4.500,00 
ул.„Кленоец“ 3 1.300 2,5 9.750,00 
ул. „А.Маринчев“ 2 400 2,5 2.000,00 
ул.„Железничка“ 2 1.700 2,5 8.500,00 
нас.„Х.Узунов“ 3 560 2,5 4,200,00 
нас.„Даљан“ 5 1.450 2,5 18.125,00 
нас.„Св.Стефан“ 2 450 2,5 2.250,00 
с.Пештани 2 1.500 2,5 7.500,00 
нас.„Варош“ 8 1.600 2,5 32.000,00 
Сооб.клучка 5 6.400 м2 1,82 58.240,00 
Спомен парк на 
Револуција 

2 300 2,5 1.500,00  

дворно место на 
Општина Охрид 

12 1.350 м2 1,82 29.484,00 

нас.„Гоце Делчев“ 3 870 2,5 6.525.00 
с.Трпејца 2 560 2,5 2.800,00 
с.Лакочереј 2 650 2,5 3.250,00 
с.Лескоец 2 1.100 2,5 5.500,00 
с.Косел 2 1.000 2,5 5.000,00 
с.Велгошти 2 1.900 2,5 9.500,00 
нас.„Рача“ 2 690 2,5 3.450,00 
нас.„Лагадин“ 2 810 2,5 4.050,00 
с.Свиништа 1     1.500        2,5          3.750,00 
с.Опеница          1 740        2,5 1.850,00 
с.Куратица 1     4.300 2,5        10.750,00 
с.Љубаништа          2     1.200 2,5 3.000,00 
Вкупно:         297.999,00 

 
За одржување на локалитетот „Кале“ потребен е постојан тим од 3 ( тројца ) работници 

кои ќе вршат редовно косење на тревата по патеките, одржување на дрвниот фонд со 
навремено отстранување на сувите гранки и заболените стебла како и редовно чистење од 
разни отпадоци. За таа цел на годишно ниво потребни се 450.000,00 денари. 

 
7. Подигање нови и реконструкција на парковски површини 

 
Подигање нови и реконструкција на парковски површини 

 
1.800.000,00 

 1.800.000,00 
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Вкупно за одржување и користење на паркови и зеленило  8.222.456,oo 
За одржување на локалитет „Кале“ 450.000,00 

Подигање и реконструкција на парковски површини 1.800.000,00 
Потрошена вода за наводнување на паркови и жардињери 1.300.000, оо 

Вкупно за 2021 година 11.772.456, оо 
  
 

Оваа Нацрт Програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл.гласник на општина Охрид“.   

 
 

Број 08-10720/74                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                            Претседател 
О х р и д                                                                                             Живка Ангелоска,с.р.   
 
  

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ - ПРОГРАМАТА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ЗА 2021 

ГОДИНА 

         
СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт - програмата за јавно осветлување за 2021 година,  што ja 

донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
 

Број 09-10270/145                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
  Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа 

(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид 
(„Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот 
на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 

 
НАЦРТ-ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ЗА 2021 ГОДИНА 

 
Преку оваа програма Секторот за комунален развој, сообраќај и улици ќе врши 

тековно одржување на постојната мрежа за јавно осветлување на целата територија на 
Општина Охрид, како и изградба на нови мрежи за јавно осветлување и проширување на 
постојните мрежи од уличното осветлување. 
                                
           ЈЗ    Експлоатација на мрежи за јавно осветлување  
          
1 Потрошена електрична енергија  за јавно осветлување за цела 2021 

година за сите улични светилки како и семафорски системи       55.000.000,оо 
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2 Средства за  електрични инсталации   7.000.000,оо 

3 Средства за осветлување на кружни крстосници  400.000,оо 
4 Средства за сервисирање на постоечки новогодишни украси   100.000,оо 
 ВКУПНО 62.500.000,оо 
 
                         
     

 
 Согласно договорот со Приватен партнер, изградбата и тековното одржување на 
јавното осветлување на Општина Охрид го врши Приватниот партнер, по добивање на налог за 
работа од страна на Општина Охрид. Со договорот е предвидено Приватниот партнер да изврши 
проширување на постојното јавно осветлување со изградба на нови мрежи и нови сијалични места. 
За изградба на нови мрежи приватниот партнер е обврзан предходно да изготви комплетна проектна 
документација вклучително и ревизија на истата. Согласно договорот Приватниот партнер е обврзан 
да изведи 620 комплет нови лед енергетски ефикасни светилки со комплет столбови и каблирање на 
локации кои ќе ги утврди Општина Охрид.  

  

  
Од Буџетот на Општина Охрид за тековната 2021 година за програма 
Јавно осветлување ќе се издвојат сретства во висина 

62.500.000,оо 

 
 

Оваа Нацрт Програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
 
Број 08-10720/75                                                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                        Претседател 
О х р и д                                                                                         Живка Ангелоска,с.р.   
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 

 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ-ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ РЕЖИМ  НА СООБРАЌАЈ ЗА 2021 

ГОДИНА 

         
СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт-програмата за одржување и заштита на локални патишта, 

улици и регулирање режим  на сообраќај за 2021 година,  што ja донесе Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 

 
 
Број 09-10270/146                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
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Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 
 

НАЦРТ  -  ПРОГРАМА      
 за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај  

за 2021 година 
Задачи на програмата за одржување на локални патишта, улици и регулирање на 

режим на сообраќај е да обезбеди континуиран, непречен, динамичен и безбеден сообраќај 
на територија на Општина Охрид, во интерес на сите граѓани на Општина Охрид. Потребно 
е одржавањето на локалните патишта и улици да се врши во текот на целата година , пред 
почетокот на зимската сезона а  посебен акцент за време на зимската сезона. 

 
Во расходниот дел предвидена е следната распределба на средства: 

 

Ред. 
Бр. Опис Предвидени 

средства 

1. Средства предвидени за зимско одржување на локални 
патишта и улици   2.000.000,oo 

2. Изработка на сообраќајни проекти за режим на сообраќај  500.000,оо 

 1-ва група на улици  

1    ул. Јане Сандански   
2    ул. Питу Гули   
3    ул. 7-ми Ноември    

   4 ул. Македонски Просветители  
5    ул. Партизанска   
6     ул. Димитар Влахов   
7     ул. Абас Емин   
8     ул. Кирил и Методиј   
9     ул. Илинденска    

10     ул. Гоце Делчев   

11     ул. Марко Цепенков ( од кружна крстосница кај болница 
до кружна крстосница со Момчило Јорданоски)   

12     ул.  Момчило Јорданоски ( од кружна крстосница до 
населба Гоце Делчев)   

13     ул.Сирма Војвода   
14     ул. Кузман Јосифоски   
15     ул. Марко Нестороски   
16     ул. Коста Абраш  
17      ул. Самоилова  
18      ул. Асном  

19      Кеј Македонија  
  2-ра група на Улици:   

1   ул. Стив Наумов   
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2    ул. Даме Груев   
3   ул. Карпош Војвода   
4    ул. Марко Цепенков ( од кружна крстосница до Стобекс)   
5    ул. Ристо Чадо ( од Здружение на возачи до Стобекс)   

6 
   ул. 1-ва Македонска Ударна Бригада ( од ул.Питу Гули 
до Стобекс)   

7 
   ул.  Живко Чинго ( од ул.15-ти Корпус до ОУ Живко 
Чинго)   

  3-та група на Улици:   

1 
   ул. Стив Наумов ( од Булевар Туристичка до ул.8-ми 
Март)   

2    ул.  8-ми Март (од ул.Железничка до ул.Стив Наумов)   
3    ул.Распаќе   
4    ул. Галичица   

5    ул. Ванчо Николески   
6   ул.  Карпош Војвода   

7    ул. Момчило Јорданоски ( од ул.Марко Цепенков до 
ул.1-ва Макед.Ударна Бригада)   

8    ул. Егејска    
9    ул. Ариф Мустафа   

10   ул.„ Ванчо Питошески  
11   ул. Бистрица   
12 Улици во населба Радојца Новичиќ  

 4-та група на Улици:   
1   ул. 8-ми Септември   
2   ул. Лазо  Трпоски   
3   ул.Никола Карев   
4   ул. Кузман Капидан   
5  ул.  Беќир Али Риза   
6  ул. Крали Марко    
7   ул.„ Никола Петров Русински   
8   ул.„ Васил Стефоски   
9    ул. Дејан Војвода   
10   комплекс згради нас.Христо Узунов   
11  ул.„ Богомилска   
12   ул.Васил Главинов   
13    ул. Ѓорче Петров   
14    ул. Вангел Николоски    
15    ул.  Трајче Дојчиноски   
16   ул. 1-ви Мај   
17   ул. Александар Гушо   
18   ул. Мирче Ацев   
19  Улици во населба Железничка   
  Приградски и селски населби:   
   Машинско и рачно чистење на локалните патишта до 

сите населени места во Општина Охрид   
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ВКУПНО  2.500.000,oo 

  
Од Буџетот на Општина Охрид за тековната 2021 
година ќе се издвојат сретства                        ВКУПНО 2.500.000,oo 

 
 
 

Оваа Нацрт Програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
Број 08-10720/76                                                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                           Претседател 
О х р и д                                                                                             Живка Ангелоска,с.р.   

 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ -ПРОГРАМАТА  ЗА ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ЗА 

2021 ГОДИНА 

         
СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт -програмата  за други комунални услуги за 2021 година,  

што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 

 
Број 09-10270/147                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
 
Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 

 
НАЦРТ  ПРОГРАМА  ЗА   ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ЗА 2021 ГОДИНА 

 
1. Други комунални услуги   

   
Ред. 
Бр. Опис на работа Предвидени 

средства 

1 
Машинско и речно чистење и одржување на речни 
корита, суводолици и канали на територија на Општина 
Охрид    

2.500.000,oo 

2 Машинско и рачно чистење на диви депонии на 
територија на Општина Охрид,свлечишта и одрони   1.000.000,oo 
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3 Изнајмување на мобилни тоалети  200,000.oo 

4 Новогодишно  украсување  1.800.000,oo 

5 Дезинфекција,дезинсекција и дератизација  500.000,oo 

  ВКУПНО 6.000.000,оо 

 
 

 
Извор на финансирање:      
 
Буџет на Општина Охрид за програма Други 
комунални услуги 2021  6.000.000,оо 

 
 

Оваа Нацрт Програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
 
Број 08-10720/77                                                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                          Претседател 
О х р и д                                                                                             Живка Ангелоска,с.р.   
 

Динамика за извршување на плански активности од подпрограма  
дезинфекција, дезинсекција и дератизација за 2019 година 

Планирана активност Месец на извршување 
авиозапрашување против комарци  
 
-I –во запрашување ( ларвицидна дезинсекција) 
 
-II –ро запрашување ( адултицидна дезинсекција) 

 
 
 мај/јуни ( во зависност 

од временските 
прилики) 

 јули 
теренско запрашување против комарци на 
крајбрежен појас на Охридско езеро како и делови 
од речните корита  
 
I –во запрашување ( ларвицидна дезинсекција) 
 
II –ро запрашување ( адултицидна  
дезинсекција) 
III –то запрашување ( адултицидна  
дезинсекција) 

 
 

 
 

 април/мај ( во 
зависност од 
временските прилики) 

 јуни 
 

 јули/август 

дератизација на канализациски систем 
 
I –во третирање 
II –ро третирање 

 
 

 мај 
 октомври 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ – РАЗВОЈНАТА  ПРОГРАМА  ЗА  ИЗГРАДБА  НА 

СИСТЕМИ ЗА  ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2021- 2023 ГОДИНА 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт – развојната  програма  за  изградба  на системи за  

водоснабдување за периодот од 2021- 2023 година,  што ja донесе Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/148                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р. 
  

Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 

НАЦРТ-РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2023 ГОДИНА 

 
 
Развојна Програма за изградба на системи за водоснабдување 2021-2023год.  
 

Со оваа програма во периодот за кој се однесува ќе се реализираат проекти за 
водоснабдување со чиста и питка вода за пиење, со што во голема мера ќе се подобри 
квалитетот на живот во Општина Охрид. 

Проширувањето на градежните зони, зголемувањето на населението во градот ја 
налага потребата од натамошно размислување за зголемување на водоснабдувањето на град 
Охрид и околните населени места. Обезбедувањето на чиста вода за пиење со поевтини 
трошоци по пат на гравитација, налага водоводно каптирање на сите извори со акцент на 
реализација на проектот за водоснабдување на Охрид и населените места  со вода од 
Изворот Дувло.  
 

Програма за изградба на системи за водоснабдување 2021 
А.Изградба  на системи за водоснабдување  

 
 Изградба  на системи за водоснабдување   
   

Ред. 
Бр. опис Предвидени 

средства 

1 Изработка на проектна и друга попратна документација 
за изградба на водоводни системи во Општина Охрид 

1.200.000,oo 

2 Изградба на водоводни линии во Општина Охрид во 
зависност од реализација на урбанистички планови 

4.000.000,oo 

3 Преприклучување на водоводна мрежа на улица Абас 
Емин      2.000.000,oo 
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6 Изградба  на улични водоводни линии во село Лескоец  1.500.000,oo 

7 Појачување на постојни водоводни мрежи, изградба и 
реконструкција на резервари за вода во рурални средини 

 
2.000.000,oo 

8 
Средства за финансиска подршка на земјоделието и 
руралниот развој за реконструкција на пумпни станици 
во село Љубаништа и село Трпејца 

5.000.000,оо 

9 
Замена на старата азбест – цементен цевковод со нов 
цевковод од лиено железо на ул.„ Јане Сандански“  на 
потег ул. Туристичка до пресек со ул. Сирама Војвода 

14.000.000, оо 

  ВКУПНО  
29.700.000,oo 

   
 
 
 
 

 
ЈГ-ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  ФИНАНСИРАНИ 
ПРЕКУ СРЕСТВА ОД  БУЏЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД  
 

   
Ред. 
Бр. опис Предвидени 

средства 

  

Извор на финансирање на програмата е:     Буџет на 
Општина Охрид Развојна  програма  за  изградба  на 
системи за водоснабдување 2021г. 

29.700.000,oo 

   
 

Развојна Програма за изградба на системи за водоснабдување за период 2021-
2023 година 

 
А.Изградба  на системи за водоснабдување  

 
 Изградба  на системи за водоснабдување   
   

Ред. 
Бр. опис Предвидени 

средства 

1 
Изработка на проектна и друга попратна 
документација за изградба на водоводни системи во 
Општина Охрид 

2.200.000,oo 

2 Изградба на водоводни линии во Општина Охрид во 
зависност од реализација на урбанистички планови  12.000.000,оо 

3 Преприклучување на водоводна мрежа на улица Абас 
Емин 1.500.000,оо 

5 Изградба  на улични водоводни линии во село Лескоец    6.000.000,оо 

6 
Појачување на постојни водоводни мрежи, изградба и 
реконструкција на резервари за вода во рурални 
средини 

6.000.000,оо 

7 

Изградба на водоводна линија по улица Туристичка од 
крстосница со улица Абас Емин до крстосница со 
улица Стив Наумов  ф-300/L=320m  
 

6.120.000,оо 
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8 
Изградба на водоводна линија од резервоар населба 
Бејбунар до улица 1-ва Македонска Ударна Бригада 
ф-110/L=1316m 

4.800.000,оо 

9 

Замена на старата азбест – цементен цевковод со нов 
цевковод од лиено железо на ул.„ Јане Сандански“  на 
потег пресек со ул. Туристичка до пресек со ул. 
Сирама Војвода  

15.000.000, оо 

11 Замена на салонитни водоводни линии по делници во 
ЦГП L=1000m 2.000.000,оо 

12 
Средства за финансиска подршка на земјоделието и 
руралниот развој за реконструкција на пумпни 
станици во село Љубаништа и село Трпејца 

5.000.000,оо 

  ВКУПНО за период 2021-2023 60.620.000,oo 
 

 
  

 

ЈГ-ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  ФИНАНСИРАНИ ПРЕКУ     
СРЕСТВА ОД  ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ 
 
       -   Водоснабдување на Охрид и населените места со вода од 

      изворот “Дувло“  (Свинишки Извори)...............................................317.000.000,оо 
-   Изградба на нова водоводна линија на улица Абас Емин…........      12.200.000,оо 
-   Изградба на водоводна линнија Л-450 метри  двоводен  цевковод  средно     потисна зона 

од Бејбунар до улица Марко Цепенков  
ф-455/L=1580m  10 бари................................................................................. 25.000.000,оо 

       -   Изградба на водоводна линија и резервоарски простор од 100м3 за индустриска зона 
ТИРЗ во с.Косел со препумпна станица ф 110, Л=400 м..................13.000.000,оо 
 

Оваа Нацрт Програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
Број 08-10720/78                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                          Претседател 
О х р и д                                                                                              Живка Ангелоска,с.р.   

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 

 
         З А К Л У Ч О К  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ-ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА  2021 ГОДИНА 

         
СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт-програмата за изградба и реконструкција на локални 

патишта и улици за  2021 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/149                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  
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Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 

НАЦРТ-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ 
ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА  2021 ГОДИНА     

 
  

Програмата се однесува на изградба и реконструкција на локални патишта и улици во 
населени места за периодот од 2021година. Преку оваа програма ќе се реализираат проекти 
кои се од суштинско значење за жителите кои живеат во населените места и гравитираат кон 
нив со што во голем дел ќе се подобри квалитетот на нивниот живот. 

 
 Извори на финансирање: 
 
 -  Буџет на Општина Охрид  

              - Јавно претпријатие за државни патишта 
 - Агенција за рурален развој 
 - Министерство за финансии 
        
Реализација на програмата е од Буџет на Општина Охрид  

 
 

1.ИЗГРАДБА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ НА  УЛИЧНА ПАТНА 
МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО ОПШТИНА ОХРИД 

      
Ред. 
Бр. Опис Предвидени 

средства 

А 
ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

ЕЛАБОРАТИ, СТРУЧНА РЕВИЗИЈА И СТРУЧЕН 
НАДЗОР  

 

1 Изработка на проектна и техничка документација   550.000,oo 
2 Стручна ревизија на  проекти  150.000,oo 
3 Изработка на елаборати за животна средина на проекти                                               100.000,oo 

  4 Вршење на стручен надзор на изградба на објекти            600.000,oo 
  5 Сообраќајна студија за град Охрид                 4.200.000,оо 

 ВКУПНО ЗА А              5.600.000,oo 

Б ИЗГРАДБА НА УЛИЧНА ПАТНА МРЕЖА ВО 
НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО ОПШТИНА ОХРИД  

1 
Изградба , реконструкција на улична патна мрежа, крпење на 
ударни дупки и асвалтирање на тесни улици во населените 
места во Општина Охрид  

 
9.000.000,oo 

2 Изградба на локалне пат за црква Св.Никола во село 
Велгошти    11.500.000,оо 

 ВКУПНО ЗА Б 20.500.000,oo 

В ИЗГРАДБА, САНАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 
МОСТОВИ , ПРОПУСТИ И ПОТПОРНИ ЗИДОВИ  

 
Изградба, санатија и рехабилитација на мостoви , пропусти  и 
потпорни зидови на улична патна мрежа во населени места и 
локални патишта      

3.000.000,oo 
 
 

 ВКУПНО ЗА В  
3.000.000,oo 
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Г 

ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА 
ТРОТОАРИ  И ДРУГИ ПОВРШИНИ СО БЕХАТОН 
ЕЛЕМЕНТИ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО 
ОПШТИНА ОХРИД     

 
2.200.000,oo 

 ВКУПНО ЗА Г 2.200.000,оо 
 Вкупно за А, Б, В и Г       31.300.000,oo 

 
Од буџетот на Опшина Охрид за 2021 година се 
предвидени сретства во износ од 31.300.000 ,оо 
денари 

 

   

 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ  ДО НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА И ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  ВО ОПШТИНА ОХРИД, ПРЕКУ 
ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ 
ИНСТИТУЦИИ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ СО СРЕТСТВА 
ОДОБРЕНИ ПРЕКУ КРЕДИТНИ ЛИНИИ 

   
Ред. 
Бр. 

Опис Предвидени 
средства 

1 Реконструкција на локален пат за село Куратица во должина 
од 5.500 метри 32.700.000,оо 

2 Изградба на дел од локален пат за село Плаќе 10.000.000,оо  
 3  Реконструкција на патниот правец за село Завој 10.300.000,оо  
4 Реконстркција на патен правец  с.Свиништа 10.500.000,оо 

5 Реконструкција на локален пат за село Расино во должина од 
3300 метри 18.500.000,оо 

6 
Реконструкција на локален пат што води од Регонален пат 
Охрид-Св Наум до автокамп Љубаништа во должина од 990 
метри 

7.100.000,оо 

7 Изградба на патен правец од с.Лакочереј до с.Лескоец 12.000.000,оо 

8 Изградба на локален пат од село Свиништа до црква 
Св.Богородица во должина од 1050 метри 

 
5.500.000,oo 

  ВКУПНО 106.600.000,оо 
 
 

Оваа Нацрт Програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
 
Број 08-10720/79                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                       Претседател 
О х р и д                                                                                          Живка Ангелоска,с.р. 

 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ-РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ 

ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ  НА ОТПАДНИ ВОДИ ЗА 2021 - 2023 ГОДИНА 
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СЕ ПРОГЛАСУВА Нацрт-развојната програма за изградба на системи за 
одведување и прочистување  на отпадни води за 2021 - 2023 година,  што ja донесе Советот 
на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/150                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 

 

 
НАЦРТ- РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ 

И ПРЕЧИСТУВАЊЕ 
НА ОТПАДНА ВОДА ЗА 2021-2023 ГОДИНА 

 
 
        Со програмата за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадна вода за 
2021-2023 година  ќе се реализираат инфраструктурни зафати кои се тесно поврзани со 
изградба на системи за одведување на канализациона и одпадна вода како и изградба на 
системи за одведување на атмосверска канализација. Посебен акцент ќе се стави на 
реализација на проекти поврзани со одведување на атмосверска канализација. 
 
 
 

1. ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФЕКАЛНА  КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА 
2021  ГОДИНА 

   

Ред. 
Бр. Опис Предвидени 

средства 

1 

Изградба на улична фекална канализација на дел 
ул.“Туристичка“ од Бензинска пумпа Окта до улица Ариф 
Мустафа  ф 400, ф 280 и ф 300, 
L=300м    1-ва ФАЗА  

2.000.000,oo 

2 Преприклучување на нова фекална канализација на улица 
“Абас Емин“  2.500.000,oo 

3 Изградба на улична фекална канализација на краци во село 
Лескоец  1.000.000,оо 

4 

Изградба на улична фекална канализацијаи 
реконструкција на постојна мрежа во Општина Охрид  
согласно реализација на урбанистички плански 
документации      

4.000.000,oo 

5 Чистење на канализациона мрежа и  канализациони шахти    500.000,оо 
6 Нивелирање на канализциони шахти и промена на капаци  1.500.000,oo 

7 Изработка на проектна документација за фекална 
канализација    500.000,оо 

 ВКУПНО 12. 000.000,оо 
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 2. ИЗГРАДБА  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  НА АТМОСФЕРСКА  
КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021 ГОДИНА 

   
Ред. 
Бр. опис Предвидени 

средства 

1 
Изградба на атмосферска канализација на ул. “7-ми 
Ноември“ (од ул.Егејска до кружен тек кај Здружение 
на возачи)  ф 500 и ф 400, Л=760 м  1- ва фаза 

2.000.000,оо 

2 

Изградба на атмосферска канализација на ул. “15-ти 
Корпус“ 
 (од кружен тек кај Здружение на возачи до влез во 
с.Лескоец)   
ф 315, ф 400, ф 500 и ф 630,  Л=1.970 м   

4.600.000, oo 

3 Изградба на атмосферска канализација на ул. “Гоце 
Делчев“ 1-ва фаза 2.000.000,оо 

4 Чистење на атмосверска канализациона мрежа и  шахти                 500.000,oo 
5 Изработка на проектна документација за атмосверска 

канализација   
 
1.000.000,oo 

 ВКУПНО 10.100.000,oo 
  ВКУПЕН  РЕКАПИТУЛАР  ЗА 2021 ГОДИНА   
   Изградба фекална канализација  12.000.000,оо 
   Изградба атмосферска канализација 10.100.000,oo 
 Вкупно за фекална и атмосферска канализација 22.100.000,oo 
  Извор на финансирање на програмата е:                                   

Буџет на Општина Охрид за период 2021 година 
22.100.000,oo 

 
 

3. ИЗГРАДБА  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  НА  ФЕКАЛНА  
КАНАЛИЗАЦИЈА  ЗА ПЕРИОД  2021-2023  ГОДИНА 

   
Ред. 
Бр. опис Предвидени 

средства 

1 

Изградба на улична фекална канализација на дел 
ул.“Туристичка“ од Бензинска пумпа Окта до улица Ариф 
Мустафа и новопредвидени краци  ф 400, Л=280 м и ф 300, 
L=300 м  

4.950.000,оо 

2 Изградба на потисен цевковод за фекални води од пумпна 
станица на ул. “Коста Абраш” ф 110, Л=120 м 500.000,оо 

3 Преприклучување на нова фекална канализација на улица 
“Абас Емин“ 2.200.000,оо 

4 Преприклучување на нова фекална канализација на улица 
“Јане Сандански“ 700.000,оо 

5 Изградба на улична фекална канализација на краци во село 
Лескоец  2.000.000,оо 

6 Изградба на улична фекална канализација на краци во село 
Велгошти 1.500.000,оо 

7 

Изградба на улична фекална канализацијаи 
реконструкција на постојна мрежа во Општина Охрид  
согласно реализација на урбанистички плански 
документации 

12.000.000,оо 
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8 Чистење на канализациона мрежа и  канализациони шахти 1.500.000,оо 
9 Нивелирање на канализциони шахти и промена на капаци 6.000.000,оо 

10 Изработка на проектна документација за фекална 
канализација 3.000.000,оо 

 ВКУПНО 34.350.000,oo 
   

 
 

4.ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  НА АТМОСФЕРСКА  
КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА 

   
Ред. 
Бр. опис Предвидени 

средства 

1 
Изградба на атмосферска канализација на ул. “7-ми 
Ноември“ (од ул.Егејска до кружен тек кај Здружение 
на возачи)  ф 500 и ф 400, Л=760 м   

8.200.000,оо 

2 Изградба на атмосферска канализација на ул. “Гоце 
Делчев“ 9.900.000,оо 

3 Чистење на атмосверска канализациона мрежа и  шахти                           
4.500.000,оо 

4 Изработка на проектна документација за атмосферска 
канализација 4.500.000,оо 

5 
Изградба на атмосферска канализација на ул “Васил 
Главинов“  
ф 300,  L=700 м 

4.400.000,оо 

6 Изградба на атмосферска канализација на дел од ул. 
“Момчило Јорданоски“ ф 400,  L=1000 м 9.000.000,оо 

7 
Изградба на атмосферска канализација на ул “Веле 
Марко“ 
ф 400, L=380 м 

3.500.000,оо 

8 

Изградба на атмосферска канализација на ул. “15-ти 
Корпус“ 
 (од кружен тек кај Здружение на возачи до влез во 
с.Лескоец)   
ф 315, ф 400, ф 500 и ф 630,  Л=1.970 м   

4.600.000, oo 

 ВКУПНО           48.600.000,оо 
 
 

  ВКУПЕН  РЕКАПИТУЛАР ЗА ПЕРИОД 2021-2023 
ГОДИНА    

    Изградба фекална канализација за период 2021-2023    34.350.000,oo 

    Изградба атмосферска канализација за период  
2021- 2023година 48.600.000,оо 

 Вкупно за фекална и атмосферска   за период 2021-2023 
година 82.950.000, oo 

 

 
5. ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА И АТМОСВЕРСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА 
ФИНАНСИРАНА ОД БУЏЕТ  НА Р.МАКЕДОНИЈА И СРЕТСТВА 
ОД ДОМАШНИ МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ 

   
Ред. 
Бр. опис Предвидени 

средства 
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1 Изградба на улична фекална канализација и 
пречистителна станица во село Трпејца 61.500.000,оо 

2 Изградба на улична фекална и атмосферска 
канализација за улица “Абас Емин” 26.000.000,оо 

 
Оваа Нацрт Програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
Број 08-10720/80                                                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                           Претседател 
О х р и д                                                                                              Живка Ангелоска,с.р.   

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ-ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА 

СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021 ГОДИНА 

 
           СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт-програмата за изградба на сообраќајна 
сигнализација за 2021 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на 
седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 

 
Број 09-10270/151                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.    

 
Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 

НАЦРТ-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021ГОДИНА 

 
1. ВЕРТИКАЛНА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

   

Ред. Бр. Опис Предвидени 
средства 

1 Поправка, одржување  и замена на постојана вертикална 
сообраќајна сигнализација  

 
350.000,oo 

2 Набавка и поставување  нова  вертикална сообраќајна 
сигнализација  

 
900.000,oo 

3 Набавка и одржавање  на сверни огледала на улици низ 
Општина Охрид  

 
100.000,oo 

  
ВКУПНО за 1  

1.350.000,oo 
   

2. ХОРИЗОНТАЛНА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
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1 
Машинско и рачно обележување на  пешачки   премини,  
стоп линии , стрелки за насочување на сообраќај, паркинг 
простори, испрекинати и полни линии  

2.400.000,oo 
 

2 Машинско бележување на автобуски, такси постојки, и 
паркинг за инвалиди  

300.000,oo 
 

3 
Машинско обележување на 3Д пешачки премини, 
вибрациони ленти, пешачки премини и други ознаки со 
топла и ладна пластична маса  

800.000,оо 

4 Машинско  обележување  на  велосипедски  патеки    1.500.000,оо 

  
ВКУПНО за 2 5.000.000,oo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
ЗАБАВУВАЧИ НА СООБРАЌАЈ, ЗАШТИТНИ ОГРАДИ И ДРУГА 
СООБРАЌАЈНА ОПРЕМА, ПОДРШКА И ОРГАНИЗИРАЊЕ 
ПРОЕКТИ ОД СООБРАЌАЈОТ 

   

1 Поставување и одржавање на забавувачи на сообраќај на 
улици низ  Општина Охрид   

400.000,oo 
 

2 
Поставување и одржавање на ПВЦ сообраќајна опрема, 
светлосни катадиоптери на коловоз и друга сообраќајна 
опрема  

 
800.000,oo 

3 Подршка и организирање на проекти и работилници од 
областа на сообраќајот  500.000,оо 

  ВКУПНО за 3  
1.700.000,оо 

   
      4. ИЗРАБОТКА НА СООБРАЌАЈНИ ПРОЕКТИ И СООБРАЌАЈНИ РЕШЕНИЈА  1.000.000,оо 
 
   

 
Вкупно за ЈФ ................................................................................................................... 9.050 .000,оо 
 
 
Програмата ќе е финансирана од Буџетот на Општина Охрид за 2021 година 
 

Оваа Нацрт Програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
Број 08-10720/81                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                           Претседател, 
О х р и д                                                                                              Живка Ангелоска,с.р.     

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
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         З А К Л У Ч О К  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ-РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ  ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА 2021 -2023 ГОДИНА 

 
 

           СЕ ПРОГЛАСУВА  Нацрт-развојната програма за уредување  градежно 
земјиште за 2021 -2023 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на 
седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 

 
Број 09-10270/152                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.    

 
 
  Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа 

(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид 
(„Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот 
на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 

 
НАЦРТ-РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

ЗА 2021-2023 ГОДИНА 
 
 Развојна Програмата за уредување на градежно земјиште за 2021-2023 година, 
изработена од Секторот за комунални дејности , сообраќај и улици -  ги одредува насоките 
за решавање на комуналните проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани, притоа 
обезбедувајќи основни услови за развој на општината и зголемување на квалитетот на 
живеење на нашите граѓани. 
 Изработена е врз основа на анализите направени за можната реализација на 
урбанистичките планови во наредниот период, писмените забелешки на граѓаните, 
разговорите со дел од жителите на општината, редовните контакти на Градоначалникот и 
стручните служби, со одборите на МЗ, програмите на УЗ кои се доставуваат до 
општинските служби, како и согледувањата на стручните служби. 
 Согледувајќи го погоре изнесеното, направен е предмер пресметка за висината на 
инвестициите, врз основа на цените и вредноста на реализираните проекти во минатите 
години. 
 Имајќи ја предвид реалната ситуација и проблемите со кои се соочува Општина 
Охрид на финансиски план, сепак се надеваме дека оваа програма ќе биде реализирана во 
целост, а со тоа ќе одговориме во најголем дел на потребата на граѓаните. 
 Со оваа програма посебно се опфатени следните сегменти, и тоа: 
 -изработка на урбанистички планови; 
 -подготвување и расчистување на земјиштето со посебен акцент на решавање на 
имотно-правните односи; 
 -изработка на водоводна, канализациона и мрежа за одводни води; 
 -асфалтирање, тампонирање, поставување на улични рабници и поплочување на 
тротоари; 
 На дел од улиците ќе се врши делумна санација на истите, на дел тампонирање, на 
дел целосна санација и тоа по однос на целосната инфраструктура. 
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 За целосна реализација на ова програма, потребно е да се реши финансирањето на 
истата, па за таа цел ги предлагаме следните извори на финансирање. 
 
 ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
А) Надомест за уредување на градежно земјиште 
Б) Изворни приходи на општината   
В) Средства од разни домашни и меѓунардни институции 
 
ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
 Во овој дел се регулира решавањето на имотно-правните односи и исплаќањето 
надоместок за експропријација на земјиште. 
 Со овие средства се предвидува да се решат дел од имотно-правните односи и 
експропријација на земјиште за предмети кои се доставени од правни и физички лица а се 
однесуваат на спроведување на детални урбанистички планови.. 
 
1. РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА 
 
НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА  - А- 
Ред. 
Бр. Опис Предвидени 

средства 

1 Средства за експропријација на земјиште за отварање на пристапни 
патишта и улици согласно детални урбанистички планови     25.000.000.оо 

2 Плаќање на стари обврски по судски решенија                          45.000.000.оо 
  ВКУПНО за А 70.000.000.оо 

 
Б. АСФАЛТИРАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ПРИСТАПНИ  ПАТИШТА 

   
Ред. 
Бр. Опис Предвидени 

средства 
1 Изработка  на проектна  и техничка документација 4.500.000,oo 
2 Стручна ревизија на  проекти 600.000,oo 
3 Изработка на елаборати за животна средина за   проекти 900.000,oo 

4 Вршење на стручен надзор на изградба, реконструкција и 
одржавање  на  објекти 5.000.000,oo 

5 Реконструкција на улица “Илинденска“ 6.500.000,оо 

6 Реконструкција на ул. „ 7 – Ми Ноември“  потег од пресек со  
ул. „ Егејска“ до пресек со ул. „Македонски Просветители“ 7.700.000, оо 

7 Реконструкција на улица “Јане Сандански“ 9.100.000,оо 

8 
Реконструкција на ул. „ Јане Сандански “ – потег од кружна 
крстосница  кај Комерцијална Банка до пресек со ул. „ Кеј 
Македонија“   

6.400.000, оо 

9 Реконструкција на ул. „ Спас Банџов“ пресек од ул.  
„ Партизанска “ до „ Кеј Македонија“  2.500.000, оо 

10 Реконструкција на ул. „ Будва“ – потег од пресек со ул. 
„Железничка“  до пресек со ул.„ Прилепска“ 8.200.000, оо 

11 Реконструкција на краци  на ул. „ Славеј Планина “  9.500.000, оо 
12 Реконструкција на улица “Крум Точко“ 11.000.000,оо 
13 Реконструкција на улица “Абас Емин“ 17.700.000,оо 

   14 Санација на улична патна мрежа во град Охрид и асвалтирање 
на тесни улици 40.000.000,оо 

15 Реконструкција на постојни кружни крстосница 5.000.000,оо 
16 Изградба и уредување на паркинг места 14.000.000,оо 
17 Реконструкција на улица “Марко Цепенков“   1.000.000,oo 
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18 Реконструкција на улична патна мрежа во населба Х. Узунов 18.500.000,oo 

19 
Реконструкција на тротоар, велосипедски патеки на ул. 15 ти 
Корпус, изградба на тротоари и велосипедски патеки на ул. 15 
ти Корпус 

5.250.000,оо 

20 Изградба на завршен дел од улица “Партизанска“  5.000.000,оо 

21 Реконструкција на улица “Македонски Просветители“  дел 2 15.000.000,оо 

22 Реконструкција на улица “Момчило Јорданоски“   5.000.000,oo 

23 Реконструкција на улица “Ѓорче Петров“   4.500.000,oo 

24 Реконструкција на улица “Кленоец“  7.500.000,oo 

25 Изработка на геодетски елаборати  1.800.000,оо 

26 Изработка на проектно техничка документација за гасификација 3.000.000,оо 

  ВКУПНО за Б 220. 150.000,oo 
 
В    ПОПЛОЧУВАЊЕ  И ОДРЖАВАЊЕ НА ТРОТОАРИ И УЛИЦИ  
   
Ред. 
Бр. Опис Предвидени 

средства 
1 Поплочување и одржавање на улици во УЗ Стар Град 5.000.000,оо 
2 Уредување на тротоари во УЗ Центар 4.000.000,оо 
3 Поплочување пешачка патека во УЗ Воска 1.600.000,оо 
4 Поплочување на тротоари во нас. Далјан 600.000,оо 

5 Доизградба на тротоари по должина на улицата  8-ми 
Септември 500.000,оо 

6 Тампонирање на  улици и пристапни патишта 5.000.000,оо 

7 Поплочување и одржавање на други  улици, тротоари и 
пристапни патеки  6.000.000,оо 

  ВКУПНО за В 22.700.000,оо 
 

Г 
 

ПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ  НА УРБАНА И ДРУГА  
ОПРЕМА  

   
Ред. 
Бр. опис Предвидени 

средства 
1 Набавка и одржување на урбана опрема 5.000.000,оо 
2 Изградба и опремување на автобуски постојки 3.000.000,оо 

3 Поставување на рампи и ступчиња и држачи за улици со голем 
надолжен наклон 3.000.000,оо 

  ВКУПНО за Г 11.000.000,оо 
   

Д ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ     
   

Ред. 
Бр. опис Предвидени 

средства 

1 Пертерно уредување на плоштад “Крушевска Република“ 15.000.000,оо 

2 Санација и изградба  на ѕидови во Општина Охрид 9.000.000,oo 

3 Уредување на речни корита и канали  25.000.000, оо 

4 Санација и изградба на мостови во Општина Охрид  6.000.000, оо 
  ВКУПНО за Д 55.000.000,оо 
   

Ѓ. ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА    
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Ред. 
Бр. опис Предвидени 

средства 

Ѓ Изградба и реконструкција на детско игралиште во Општина 
Охрид 6.500.000,оо 

 
E 

Изградба и реконструкција на велосипедски ленти и патеки 7.000.000,оо 

  

ВКУПНО за А, Б , В , Г, Д , Ѓ, Е, 392.350.000,оо 
 
 
 
 
 

Ред. 
Бр. опис Предвидени 

средства 

  Извор на финансирање на развојната програмата е:  Буџет на 
Општина Охрид за период 2021-2023 година 

392.350.000,оо 
 

 
 
Проекти што ќе се финансираат преку надворешни домашни и меѓународни институции 
 

- Реконструкција на Кеј Македонија ..........................................    61.500.000,оо 
- Реконструкција на ул. „ Македонски Просветители“ .............39.500.000, оо 

 
 
 

2. ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА  2021  година 
 
НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА  - А- 
Ред. 
Бр. Опис Предвидени 

средства 

1 Средства за експропријација на земјиште за отварање на пристапни 
патишта и улици согласно детални урбанистички планови  10.000.000,oo 

2 Плаќање на стари обврски по судски решенија                     
        
     38.000.000,oo 

3 Рушење на објекти                                                                         2.500.000,оо 
  ВКУПНО за А 50.500.000,oo 

   
   
Б. АСФАЛТИРАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ПРИСТАПНИ  ПАТИШТА 

   
Ред. 
Бр. Опис Предвидени 

средства 
1 Изработка  на проектна  и техничка документација        2.500.000,oo 
2 Стручна ревизија на  проекти                                     150.000,oo 

3 Изработка на елаборати за животна средина за   проекти                  
150.000,oo 

4 Вршење на стручен надзор на изградба, реконструкција и  
одржавање  на  објекти                               1.500.000,oo 

5 
Реконструкција на ул. „ Јане Сандански “  - потег кружна 
крстосница со ул. „ Туристичка“ до кружна крстосница кај 
Болница               

9.100.000, оо 

6 
Реконструкција на ул. „ Јане Сандански “ – потег од кружна 
крстосница  кај Комерцијална Банка до пресек со ул. „ Кеј 
Македонија“   

6.400.000, оо 

7 Изградба и реконструкција на паркинг места  1.000.000,оо 

8 Санација на улична патна мрежа во град Охрид и асвалтирање на 
тесни улици   11.000.000,оо 

9 Реконструкција на постојни кружни крстосници               2.500.000,оо 
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10 Реконструкција на ул. „ Спас Банџов“ пресек од ул.  
„ Партизанска “ до „ Кеј Македонија“  2.500.000, оо 

11 Реконструкција на ул. „ Будва“ – потег од пресек со ул. 
„Железничка“  до пресек со ул.„ Прилепска“ 8.200.000, оо 

12 Реконструкција на краци  на ул. „ Славеј Планина “  6.500.000, оо 

13 Реконструкција на ул. „ 7 – Ми Ноември“  потег од пресек со  ул. 
„ Егејска“ до пресек со ул. „Македонски Просветители“ 7.700.000, оо 

 Реконструкција на улица “Абас Емин“ 15.700.000,оо 

14 
Реконструкција на тротоар, велосипедски патеки на ул. 15 ти 
Корпус, изградба на тротоари и велосипедски патеки на ул. 15 ти 
Корпус                                               

3.250.000,оо 

15 Изработка на геодетски елаборати  600.000,оо 

16 Средства наменети за плаќање за изведени работи во 2020 
година а ќе се плаќаат во 2021 година  5.000.000,оо 

  ВКУПНО за Б 83.750.000,оо 
 

 
В. 

ПОПЛОЧУВАЊЕ  И  ОДРЖАВАЊЕ  НА ТРОТОАРИ  И 
УЛИЦИ 

 

   
Ред. 
Бр. Опис Предвидени 

средства 

1 Поплочување и одржавање на улици, тротоари  и пристапни  
патеки  5.000.000,оо 

2 Преуред. на гранитни коцки на улица „ Коста Абраш“      3.000.000,оо 
3 Тампонирање на  улици и пристапни патишта     2.000.000,оо 
  ВКУПНО за В 10.000.000,оо 

ПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ  НА УРБАНА И ДРУГА 
ОПРЕМА 

   
Ред. 
Бр. опис Предвидени 

средства 
1 Набавка и одржување на урбана опрема                 3.000.000,оо 
2 Изградба и опремување на автобуски постојки     1.200.000,оо 
   
  ВКУПНО за Г 4.200.000,оо 

  
  

Д ПАРТЕРНО   УРЕДУВАЊЕ     
   

Ред. 
Бр. опис Предвидени 

средства 

1 Партерно уредување на плоштад “Крушевска Република“  15.000.000,оо 

2 Санација и изградба  на потпорни ѕидови во Општина Охрид  
3.500.000,оо 

3 Уредување на речни корита и канали  10.000.000, оо 

4 Санација и изградба на мостови во Општина Охрид   2.000.000, оо 
  ВКУПНО за Д 30.500.000, oo 
   

 
 

 
 

Ѓ. ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКИ 
ИГРАЛИШТА    
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Ред. 
Бр. опис Предвидени 

средства 

Ѓ Изградба и реконструкција на детско игралиште во 
Општина Охрид    3.500.000,оо 

 
E 

Изградба и реконструкција на велосипедски ленти и патеки   
2.500.000,оо 

  ВКУПНО за А, Б , В , Г, Д , Ѓ, Е  184.950.000, оо 

  Извор на финансирање на програмата е:  Буџет на Општина 
Охрид за период 2021 година 184.950.000, оо 

 
 
 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
УЛИЦИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ    ВО ОПШТИНА ОХРИД, ПРЕКУ ПРОЕКТИ 
ФИНАНСИРАНИ ОД ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ И 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ СО СРЕТСТВА ОДОБРЕНИ ПРЕКУ 
КРЕДИТНИ ЛИНИИ 

 
 

Ред. 
Бр. Опис Предвидени 

средства 

1 Реконструкција на улица “Македонски Просветители“  дел 1 39.500.000,oo 

2 Реконструкција на улица “Илинденска“ 6.500.000,оо 

3 Реконструкција на улица “7-ми Ноември“ 24.300.000,оо 

4 Реконструкција на улица “Јане Сандански“ 14.100.000,оо 
5 Реконструкција на улица “Крум Точко“ 11.000.000,оо 
6 Реконструкција на улица “Абас Емин“ 23.600.000,оо 
7 Изградба на завршен дел од улица “Партизанска“  5.000.000,оо 

8 Изработка на проектно техничка документација за гасификација 1.800.000,оо 

9 Реконструкција на улица “Македонски Просветители“  дел 2 15.000.000,оо 
 

Оваа Нацрт Програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл.гласник на општина Охрид“.  
 
Број 08-10720/82                                                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                       Претседател, 
О х р и д                                                                                          Живка Ангелоска,с.р.   

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА    УТВРДУВАЊЕ ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА И 

РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 ГОДИНА  
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           СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  утврдување фискална стратегија и развојни 
програми на Општина Охрид за 2021 година,  што ja донесе Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 

 
Број 09-10270/153                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                   д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА И РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 

2021  

ВОВЕД 

 Управување со јавните финансии станува фундаментална компонента и значаен 
фактор за финансиска сигурност и стабилност на општината и одраз на добро владеење. 
Одржливоста на нивото на буџетот на подолг рок како и поттикнување на локалниот 
економски развој се во директна зависност и неопходност од професионално менаџирање со 
јавните финансии. Успешното управување со буџетските средства е неопходно за 
обезбедување на благосостојба на граѓаните на општината, задоволување на есенцијалните 
потреби и барања, обезбедување на фискална стабилност и одржливост на општината на 
долг рок. 
 Транспарентноста во донесувањето и во извршувањето на буџетот е фактор на 
меѓусебна доверба и сигурност помеѓу граѓаните и локалната самоуправа, континуиран 
процес кој треба да се спроведува со цел воспоставување на појака врска помеѓу 
дефинираните стратешки приоритети и рапосложивите извори на финансирање, односно 
буџетот и барањата и потребите на граѓаните на општината. На ваков начин се обезбедува 
фискална дисциплина и соодветно на тоа поголеми приходи и нивна соодветна алокација во 
високо приоритетните области.  Утврдувањето и изготвување на фискалната стратегија 
претставува прв чекор во обезбедувањето на соодветна алокација на буџетски средства за 
оние цели со кои ќе се постигне повисок развој во утврдените приоритетни подрачја и 
идентификување на стратешките приоритети. Реализацијата на овие стратешки приоритети 
со соодветните алокации на средства ќе обезбедат во наредниот период надминување на 
тешката ситуација во која се наоѓа општината, закрепнување и подобрување на 
финансиската кондиција на општинскиот буџет.  
 Дефинирање на годишната фискална политика, годишното финансиско планирање, 
управување и контрола, како и распределба на средства за реализација на утврдените 
програми е содржано во фискалната стратегија како основен развоен годишен документ на 
општината. Улогата и одговорноста на локалната самоуправа во креирањето на локалната 
политика и решавање на проблемите на граѓаните со процесот на децентрализација веќе е на 
високо ниво и она што вообичаено е пракса во демократските заедници а во врска со 
улогата на локалната самоуправа, полека станува реалност и практика и во нашето опшество 
а посебно сега кога веќе се наоѓаме во една понапредна фаза во процесите на 
децентрализација на нашето опшество. Улогата која денес ја има локалната самоуправа 
петнаесетина години по започнувањето на процесот на децентралзација значително ја 
зголемува потребата од транспарентен буџетски процес, вклучување на граѓаните во 
процесот на креирање на буџетот, вклучување на сите капацитети за целосно исполнување 
на зацртаните активности и цели во програмите и буџетот.  
 Остварување на зацртаните цели кои произлегуваат од надлежностите и улогата која 
ја има локалната самоуправа е неизводливо и неостварливо без добро осмислена и утврдена 
фискална стратегија и врз база на тоа проектирање на соодветни развојни програми и 
одржлив буџет. Целиот овој процес дополнително се компликува ако се има предвид 
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ситуацијата со старите долгови и актуелната ситуација во која се наоѓа целокупното 
опшество и економија поради ковид кризата поради што реалното планирање и 
осмислување на целокупната фискална стратегија и проекција на реален буџет стануваат 
неминовност. Со фискалната стратегија како основен развоен документ на општината се 
утврдуваат: годишното финансиско планирање, годишната фискална политика, 
управувањето и контролата на средствата, распределба на средствата, капитални вложувања 
и тековно оперативните трошоци. 
 Во правец на квалитетно задоволување на потребите на граѓаните и остварување на 
зацртаните цели, како неминовност се наметнува потребата од целосно ангажирање на 
администрацијата и целиот друг расположив капацитет на општината во правец на 
економично и ефикасно решавање на проблемите, зголемување на ефикасноста во 
собирањето на приходите и нивна рационална распределба за реализација на стратешките 
определби на општината.  Оптимално решавање на проблемите на граѓаните е во директна 
зависност од ефикасноста во собирањето на предвидените приходи и нивната правилна 
распределба во буџетот и развојните програми. Квалитетот и успешноста на работењето на 
општината во голема мера се одредени и зависни од донесување на квалитетна фискална 
стратегија и развојните програми а тоа пак од друга страна во голема мера го утврдува 
обемот и опфатноста на буџетот и можноста за реализација на програмите поради што 
посебен акцент треба да се стави на процесот на утврдување и донесување на фискалната 
стратегија и развојните програми.  
 
ЕЛЕМЕНТИ НА ФИСКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА 
 Согласно позитивните законски решенија, надлежностите и финансиските 
показатели со кои располага општината, фискалната стратегија во себе ги вклучува 
следните податоци: 
а.) финансиска состојба на општината, 
б.) годишни цели на општината 
в.) структура на приходи на општината,  
г.) активности за остварување на зацртаните цели.  
 
а.) финансиска состојба на општината  
 Со започнување на процесот на децентрализација и зголемување на надлежностите 
на општините покрај многубројните промени во функционирањето на локалната самоуправа 
измени претрпува и начинот на буџетирање и целокупната форма на буџетот и висината на 
истиот. Од претходното ограничување на висината на приходите со тогашниот Закон за 
ограничување на јавната потрошувачка општините за првпат добија можност самостојно да 
го планираат и располагаат со својот буџет. Остварувањето на приходниот дел од 
започнувањето на процесот на децентрализација па навака во континуитет покажува 
нагорен тренд во однос на висината но исто така покажува и одредени осцилации по години. 
Во изминатите години иако се превземени низа мерки и активности за решавање на 
проблемот со задолженоста на општината сепак задолженоста сеуште е присутна и 
претставува голем проблем за планирање и реализација на тековните активности и 
програми, неповолно влијае и има одраз врз целокупното работење, ги кочи напорите за 
решавање на проблемите и извршување на задачите и надлежностите кои ги има локалната 
самуправа. Од аспект на буџетирањето ваквата ситуација негативно влијае врз правилното 
проектирање на буџетот на општината и насочување на средствата и активностите во високо 
приоритетните области кои се планираат со развојните програми.   
       Политиката на ефикасно и рационално трошење на буџетските средства и зголемување 
на приходите или нивна одржливост на повисоко ниво станува неминовност во работењето 
на локалната власт. Зголемувањето на нивото на приходите односно воспоставување на 
континуитет во висината на прибраните приходи во еден подолг период е гаранција за 
постепено решавање на споменатите проблеми и значително подобрување на квалитетот на 



07.12.2020 година                  „Службен гласник“ бр. 15                          страна  294 
 

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 

 

животот од комунален аспект, зацврстување на развојната компонента на општината и 
транспарентно решавање на настанатите проблеми. Во периодот на започнување на 
спроведување на процесот на децентрализација 2005 година општината реализирала буџет 
во висина од 149.595.826,оо денари, во 2006 година веќе бележиме значителен раст на 
остварувањето на буџетските приходи во износ од 353.928.371,оо денари за да последните 
неколку години веќе имаме реализирани буџети во висина од 493.426.736,оо денари во 2017 
година, 543.330.919,оо ден. во буџетската 2018 година и 523.106.824,оо ден. во 2019 година 
(без средствата добиени согласно Законот за финансиска поддршка на општините) средства 
од основниот буџет. Според податоците за остварувањето на приходите во изминатите 
години се јавува потреба за воспоставување на политики за ефикасно о перманентно 
прибирање на приходите и тенденција оние приходи кај кои има отстапување во 
прибирањето во однос на претходниот период да се засилат мерките и активностите за 
зголемување на приходите по тој основ а кај останатите групи да се задржи континуитетот. 
Поаѓајќи од принципот на транспарентност и отчетност кон граѓаните она што го зборуваме 
погоре во текстот околу важноста во прибирањето на приходите мора соодветно да биде 
пропратено со рационализирање на расходната страна на буџетот, односно рационална 
распределба и трошење на прибраните средства и решавање на потребите на граѓаните од 
аспект на надлежностите на локалната самоуправа. Од изнесените податоци во врска со 
буџетските приходи може да се забележи тренд кој недвосмислено покажува дека 
остварените приходи даваат можност за вклучување на развојна компонента во буџетот на 
општината но сепак треба да се има предвид финансиската ситуација, наследените долгови 
и актуелните случувања кои во голема мера го кочат развојот на градот иако според 
остварените приходи општина Охрид е меѓу водечките општини според процентот на 
наплата и прибирање на приходите. Неизмирените обврски од претходните години 
создаваат сериозни пречки во секојдневното работење. Во изминатиот период по пат на 
склучување на спогодби со доверител како и со средствата добиени согласно законот за 
финансиска поддршка на општините долгот сериозно беше третиран и намален, но сепак и 
натаму задолженоста го оптеретува работењето на општината и во наредниот период 
повторно треба да е високо на листата на приоритети се до целосно решавање на тој 
проблем. 
  Зголемувањето на ефикасноста во прибирањето на приходите, нивно правилно 
планирање и рационална реализација како и целосна посветеност на сите структури во 
локалната самоуправа во тој правец треба да бидат главни насоки во периодот кој претстои. 
 
б.) Цели на општината 
  Фискалната стратегија како значаен стратешки документ пред се има влијание на 
утврдување на целите на општината и начинот на нивното остварување. Согласно 
законските надлежности на ЕЛС и епитетот кој го носи нашиот град како верски, културен, 
туристички центар од друга страна, наметнува голема одговорност во работењето на 
целокупната адмнистрација и ракодните структури и ставање посебен акцент на следните 
цели: 
- превземање на мерки и конкретни активности за намалување на задолженоста на 
општината, 
- подобрување во извршувањето на активностите и надлежностите,  
- решавање на проблемите од витално значење за граѓаните од комуналната свера и 
инфраструктура,  
- зголемување на капиталните расходи на сметка на намалување на тековно оперативните 
трошоци, оптимизирање на истите и овозможување на непречено работење на општината, 
- подобрување на ефикасноста на пооделните служби во ЕЛС, со цел зголемување на 
ефикасноста, транспарентноста и квалитетот на услугите кои ги дава локалната самоуправа,  
- унапредување на системот на транспарентност и отчетност во трошењето на буџетските 
средства, 
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- создавање услови за унапредување на ЛЕР, 
- развој на туризмот како една од стратешките определби на општината,  
- поголема ангажираност на стручните служби во прибирањето на приходите,  
- продолжување на поддршката на невладините организации и здруженија на граѓани, 
- поддршка и учество во хуманитарни акции и социјални проекти,  
- помагање на спортски настани и клубови, 
- во рамките на надлежностите предвидени со закон превземање на активности во насока на 
унапредување и осовременување на образовниот процес и детска заштита, 
- акцентирање на заштитата на природното богатство и унапредување на екологијата, 
- поддршка на културни настани. 
 Наведените цели во новата буџетска година покрај од фискалниот капацитет на 
општината во голема мерка ќе зависат и од тоа како ќе се развива актуелната ковид 
ситуација, поради што е потребна голема умешност за составување на програмските 
активности и приоритети за да може истите и да се реализраат целсоно или во голема мерка 
во тековната буџетска година а дел преку активности кои ќе бидат планирани во развојните 
програми, за што е неопходно целосно ангажирање на целокупната администрација и 
потенцијал на локалната самоуправа. 
 
в.) Утврдување на приходите на општината 
 Согласно единствената класификација на приходите, структурата на приходите по 
групи и видови е определена од повеќе елементи: 
- изворите на приходи утврдени со ЗФЕЛС, 
- насоките и буџетскиот циркулар дотавени до МФ,  
- дотации од централната власт за финансирање на пренесените надлежности врз основ 
процесот на децентрализација, 
- степенот на остварување на сопствените приходи во претходните години, 
- приходи по основ на самофинансирачките активности, приходи кои ги остваруваат 
буџетските корисници од сопственото работење, 
- планирани инвестициони активности по пат на донации кои би се оствариле по пат на 
аплицирање за конкретни проекти до разни домашни и меѓународни институции. 
 Наведените потенцијалните приходи, во голема мерка ги дефинираат аналитичките 
приходи во буџетот на општината кои го сочинуваат приходниот дел на годишниот буџет на 
општината. Во процесот на планирање, утврдување и дефинирањето на приходната страна 
на буџетот стручната служба се раководи од повеќе техники и методи: 
- историскиот метод кој е заснован на показатели кои се земаат од податоците за 
остварувањето на пооделните приходи во изминатите години, 
- метод на детерминирачка оценка, метод кој во основа ги опфаќа оние приходи кои што во 
голема мера точно се утврдени а се однесуваат на наменските дотации, трансфери од 
фондови на буџет, приходи од ДДВ и сл. 
- метод на реална проценка со примена на креативна техника од аспект на расположиви 
податоци во однос на број на даночни обврзници, број на урбанистички планови во фаза на 
реализација, број на остварени ноќевања и сл. 
 Во планирањето на висината на буџетот, со последните измени на законот за 
финансирање на ЕЛС од 2018 и 2019 година што произлегоа како  резултат на многу 
нереални планирања на висината на буџетите на пооделни локални самоуправи МФ 
согласно наведените измени врши лимитирање на максималната висина на приходниот дел 
во делот на тнр основен буџет, односно сопствените приходи. 
 Врз основа на наведените показатели како и методите и техниките при проекција на 
буџетот се дефинира висината на вкупниот буџет на општина Охрид за 2021 година. Според 
изворите на настанување проекцијата на приходите во нацрт верзијата е дадена во следниот 
преглед: 
Приходни ставки:  
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1. Данок од доход од добивка и капитални добивки................. 16.150.000,оо ден. 
2. Даноци на имот .....................................................................    194.000.000,оо ден. 
3. Данок на специфични услуги ..............................................    287.926.567,оо ден. 
4. Такси за користење или дозволи за врш.на дејност............       1.850.000,оо ден. 
5. Глоби, судски и административни такси ............................       2.500.000,оо ден. 
6. Такси и надоместоци ............................................................      7.460.000,оо ден. 
7. Други владини услуги ...........................................................            20.000,оо ден.    
8. Други неданочни приходи ...................................................       6.100.000,оо ден. 
9. Продажба на земјиште и нематеријални вложувања ........     48.155.000,оо  ден. 
10. Трансфери од други нивоа на власт ...................................    84.700.000,оо ден. 
11. Самофинансирачки активности во образованието ..........     42.143.504,оо ден. 
12. Блок, наменски дотации .....................................................    471.806.343,оо ден. 
12. Донации од странство .......................................................      19.746.964,оо ден. 
 
г.) Активности за остварување на зацртаните цели- расходи 
 Во планирањето на приходните ставки реалната проценка на приходите и 
прецизноста во нивното планирање е од огромно значење во насока на реално утврдување 
на висината на буџетот а во согласност со тоа и планирањето на активностите и проектите 
кои ќе бидат планирани во буџетските односно развојните програми. Од степенот на реално 
планирање на приходите ќе зависи и степенот на остварување на истите а од тоа и 
остварувањето на целите зацртани во програмите. Од степенот на реално планирање на 
приходите ќе зависи и степенот на остварување на истите а од тоа и остварувањето на 
целите зацртани во програмите. Предвидување на приходите врз основа на реални основи и 
целосно ангажирање на службите за остварување на истите станува императив во 
работењето. Од висината односно нивото на остварените приходи ќе зависи и развојот на 
општината, решавањето на комуналната проблематика и подобрување на условите за живот 
на граѓаните. При реализација на зацртаните цели преку утврдените програми, посебно 
треба да се стави акцент на следните елементи: 
-  оптимизирање на расходите и овозможување на непречено функционирање на стручните 
служби, 
- дополнително ангажирање на стручните служби во поглед на решавање на преостанатите 
долгови од претходните години, договарање и преговарање со доверителите,  
- навремена исплата на трошоцие и надоместоците кон советот и вработените во општината, 
- опремување на администрацијата со неопходен инвентар и современи средства за 
поефикасно функционирање, спроведување на  интегрален софтверски систем со кој ќе 
бидат опфатени сите сектори и служби,  
- оптимизирање на тековно оперативните расходи,  
- обезбедување на услови за непречено одвивање на активностите на буџетските корисници 
и нивна континуирана поддршка,  
- во согласност со можностите а имајќи ја во предвид состојбата во која се наоѓа општината, 
целосно ангажирање на сите структури во насока на подобрување на развојот на општината, 
овозможување на просперитет и раст. 
 За извршување на сите планирани активности, програми, цели  и задачи кои се 
планирани во буџетските програми, потребни се одредени средства кои во голема мера се 
зависни од начинот на кој ќе се менаџира со расположивите средства, правилно 
конципирање на работите, насочување на средствата во приоритетните области, 
оптимизирање на непродуктивните односно тековно оперативните расходи во буџетот. 
 Во буџетската 2021 година, како и во изминатите буџетски години, средствата ќе 
бидата насочени кон извршување на тековно оперативни активности, капитални 
инвестиции, одржување и развој а сите тие активности ќе бидат планирани согласно 
програмската класификација на буџетот во следните програми: 
А0- Совет на општина, 
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До- Градоначалник, 
Е0- Општинска администрација,  
Ф1- Урбанистичко планирање како програма опфаќа 
 измени во плановите на барање на правни и физички лица кои произлегуваат од 

решавање на имотно правни односи,  
 усогласување со измените во законската регулатива и измена на урбанистичките 

поланови, 
 измени во урбанистичките планови а во врска со решавање на предмети кои се 

однесуваат на бесправно изградени објекти,  
 усогласување со новите законски решенија а во врска катастарот на недвижности 

ФА- Уредување на градежно земјиште вклучува активности околу 
 уредување на градежното земјиште, 
 инфраструктурно поврзување на нови локации,  
 решавање на имотно правни односи а во врска со уредување на градежното земјиште 

и инфраструктурно поврзување, 
Г1- Поддршка на локалниот економски развој, програма која што треба да овозможи 
 промоција на локалниот економски развој, 
 изготвување и операционализација на стратегија за оджлив развој, 
 воспоставување на стимулативни мерки за непосредна поддршка на локалниот 

развој, 
Г2- Поттикнување на развојот на туризмот опфаќа 
 промоција на туризмот 
 поттикнување на развојот на туризмот 
 субвенционирање на активности поврзани со туризмот 

ГД- Енергетска ефикасност 
 Оваа програма иако и досега се планираше во општинскиот буџет, не добиваше 
големо значење и ангажираност по истата, но како неопходност се налага актуелизирање на 
оваа програма и изнаоѓање на начини и форми за започнување на реализација на овој тип 
активности, како во локалната сампоуправа така и кај буџетските корисници,  
Ј3- Јавно осветлување 
 Одржувањето на мрежата за јавно осветлување и изградба на нови мрежи за јавно 
осветлување согласно Одлуката на советот на општина Охрид за јавно приватно 
партнерство го врши јавниот партнер, но сепак и во оваа насока не запираат активностите 
на стручните служби согласно своите надлежности и обврски кои проилегуваат од 
актуелниот договор, 
Ј4- Јавна чистота 
 одржување на јавните прометни површини, 

Ј6- Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај, 
 зимско одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина 

Охрид, 
Ј7- Одржување и користење на паркови и зеленило 
 чистење и одржување на паркови и зеленило, 
 чистење на улици и тротоари, 
 одржување на дрвореди, 
 замена на старите дрвореди со нови, 

Ј8- Други комунални услуги 
 чистење на речни корита и канали, 
 дезинфекција, дезинскеција и дератизација, 
 чистење на диви депонии, 
 новогодишно украсување, 

ЈД- Изградба и реконструкција на локални патишта и улици 
 реконструкција и изградба на локални патишта, 
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 изградба на инфраструктурни објекти, 
 рехабилитација на локалните патишта, 

ЈФ- Изградба на сообраќајна сигнализација 
 вертикална сообраќајна сигнализација, 
 хоризонтална сообраќајна сигнализација, 

ЈГ- Изградба на системи за водоснабдување 
 изградба и одржување на системи за водоснабдување, 

ЈИ- Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води 
 изградба и одржување на фекална канализација 
 изградба и одржување на атмосферска канализација, 

К4- Културни манифестации и творештво 
 поддршка на активности од областа на културата 
 поддршка на здруженија и институции од областа на културата 
 поддршка и промоција на културните вредности на градот, 

Л0- Спорт и рекреација 
 поддршка на спортските организации на територијата на општината,  
 активности за унапредување на спортот во општина Охрид, 
 одржување и реконструкција на постојните спортски објекти, 

Н1-Основно образование 
 развој и унапредување на образовниот процес,  
 подобрување на условите за обавување на образовниот процес, 
 задоволување на потребите на буџетските корисници од областа на образованието а 

во насока на унапредување на овој процес, 
Н2- Средно образование 
Р1- Заштита на животната средина и природа 
 подигнување на јавната свест за заштита на животната средина,  
 изработка на стратешки документи од областа на заштита на животната средина 

В1- Детски градинки 
 поефикасно и поекономично одвивање на процесот на згрижување и воспитување на 

децата од предучилишна возраст, 
 унапредување на активностите од областа на детската заштита 

Џ1- Родова еднаквост,  
Њ0- Противпожарна заштита. 
 
 Со предложената фискална стратегија интенција е да се продолжи трендот на 
капиталните инвестиции во општината во 2021 година, намалување на задолженоста на 
општината, унапредување во извршувањето на превземените активности од централно 
ниво од областа на образованието, детската заштита и противпожарната заштита, 
унапредување и подобрување на животот на граѓаните на нашата општина. 
 Нацрт програмите за работа на општината во кои се планирани сите активности за 
наредната буџетска година се составен дел од фискалната стратегија. 
 

Број 08-10720/84                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                          Претседател 
О х р и д                                                                                                Живка Ангелоска,с.р.  

  

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на Општина Охрид го 
донесе следниот: 
 



07.12.2020 година                  „Службен гласник“ бр. 15                          страна  299 
 

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 

 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  УСВОЈУВАЊЕ НА НАЦРТ БУЏЕТОТ НА 

ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 ГОДИНА   

 
           СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  усвојување на Нацрт буџетот на Општина 
Охрид за 2021 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден 04.12.2020 година. 

 
Број 09-10270/154                                                                              ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                                    д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
Врз основа нa член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 2 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 
 

        О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА НАЦРТ БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 

Член 1 
СЕ УСВОЈУВА Нацрт буџетот на општина Охрид за 2021 година. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Сл.гласник 
на општина Охрид“.  
 
Број 08-10720/85                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                           Претседател, 
О х р и д                                                                                             Живка Ангелоска,с.р.   
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71  DANO^NI PRIHODI 499,926,567 0 0 0 0 499,926,567402,210,000
711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 16,150,000 0 0 0 0 16,150,00015,550,000

711111 Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite i edinkite
korisnici na sredstva od buxetot na rm, edinicite na lokalnata
samouprava i gradot skopje i fondovite osnovani so zakon

2,900,000 3,500,000 0 0 0 0 3,500,000

711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski dru{tva, javni
pretprijatija, kaj trgovci i kaj drugi pravni i fizi~ki lica {to
vr{at dejnost koi ne se korisnici i edinki korisnici na buxetot

8,000,000 8,000,000 0 0 0 0 8,000,000

711114 Danok na plati ostvareni vo stranstvo 150,000 150,000 0 0 0 0 150,000
711133 Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat so zanaet~iska

dejnost
3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000

711139 Danok na dohod na Prihodi od zanaet~iska dejnost spored pau{alno
utvrden neto prihod

1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000

713 Danoci na imot 194,000,000 0 0 0 0 194,000,000192,000,000
713111 Danok na imot od fizicki lica 63,000,000 65,000,000 0 0 0 0 65,000,000
713113 Danok na imot od pravni lica 23,000,000 23,000,000 0 0 0 0 23,000,000
713211 Danok na nasledstvo i podarok 6,000,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000
713311 Danok na promet na nedvi`nosti 100,000,000 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000

717 Danoci na specifi~ni uslugi 287,926,567 0 0 0 0 287,926,567192,810,000
717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 6,050,000 7,200,000 0 0 0 0 7,200,000
717112 Komunalna Taksa za istaknuvawe na firma, odnosno naziv na

delovna prostorija
11,000,000 11,000,000 0 0 0 0 11,000,000

717115 Komunalna Taksa za koristewe na ulici so patni~ki, tovarni,
motorni vozila, avtobusi, specijalni vozila i motorcikli, {to se
pla}a pri registracija na vozilata

8,000,000 8,000,000 0 0 0 0 8,000,000

717116 Komunalna Taksa za koristewe i odr`uvawe na javno osvetlenie 68,000,000 68,000,000 0 0 0 0 68,000,000
717129 Drugi komunalni Taksi 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000
717130 Komunalna Taksa za koristewe na povr{ini vo kampovi, podigawe na

{atori i za druga sli~na privremena upotreba
500,000 500,000 0 0 0 0 500,000

717131 Komunalna Taksa za koristewe na prostorot pred delovni prostorii
za vr{ewe na dejnost

6,100,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000

717132 Komunalna Taksa za istaknuvawe na reklami, objavi i oglasi na javni
mesta

100,000 100,000 0 0 0 0 100,000

717133 Komunalna Taksa za koristewe muzika vo javnite lokali 300,000 300,000 0 0 0 0 300,000
717134 Komunalna Taksa za postavuvawe na vitrini za izlo`uvawe na stoki

nadvor od delovnite prostorii
30,000 30,000 0 0 0 0 30,000
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717135 Komunalna Taksa za koristewe na plo{tadi i drug prostor vo
gradovite i drugite naseleni mesta,so cel izlo`uvawe na predmeti,
prireduvawe izlo`bi i zabavni priredbi za vr{ewe na dejnost

100,000 100,000 0 0 0 0 100,000

717136 Komunalna Taksa za koristewe na prostorot za parkirawe na
motorni vozila

400,000 400,000 0 0 0 0 400,000

717137 Nadomest za ureduvawe na grade`no zemji{te 92,000,000 186,066,567 0 0 0 0 186,066,567
717138 Nadomestoci od Komunalna dejnost 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000
717140 Kamata za nenavremeno pla}awe na komunalni Taksi koi se prihod na

els
30,000 30,000 0 0 0 0 30,000

718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 1,850,000 0 0 0 0 1,850,0001,850,000
718117 Nadomest za dobivawe na licenca za ugostitelska dejnost vo no}en

bar, kabare, diskoklub i diskoklub na otvoren prostor
400,000 400,000 0 0 0 0 400,000

718127 Nadomest koj go pla}aat operatorite na instalaciite so
b-integrirana ekolo{ka dozvola na op{tinata, odnosno gradot skopje

150,000 150,000 0 0 0 0 150,000

718134 Nadomest za upravuvawe so otpad na op{tinata, odnosno gradot skopje 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000
718140 Nadomest za odr`uvawe na javna ~istota 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000

72  NEDANO^NI PRIHODI 16,080,000 25,629,389 0 0 0 41,709,38935,983,496
722 Globi, sudski i administrativni taksi 2,500,000 0 0 0 0 2,500,0002,500,000

722315 Administrativni Taksi koi se pla}aat za spisite i dejstvijata kaj
organite na op{tinata

2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

722316 Drugi lokalni Taksi 500,000 500,000 0 0 0 0 500,000
723 Taksi i nadomestoci 7,460,000 25,629,389 0 0 0 33,089,38927,359,496

723011 Taksi za diploma i sertifikat 1,060,000 1,000,000 419,000 0 0 0 1,419,000
723012 Taksi za zapi{uvawe 760,000 760,000 400,000 0 0 0 1,160,000
723013 Taksa za ispiti 700,000 700,000 360,000 0 0 0 1,060,000
723111 celodnevna i pret{kolska gri`a 14,578,019 0 19,962,556 0 0 0 19,962,556
723119 Drugi pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto 1,613,000 0 1,261,690 0 0 0 1,261,690
723911 Zakupnina od objekti 3,648,477 0 3,226,143 0 0 0 3,226,143
723914 Prihodi od zakupnina na op{tinski imot 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000

724 Drugi vladini uslugi 20,000 0 0 0 0 20,00020,000
724125 Prihodi od tenderi (javni nara~ki) 20,000 20,000 0 0 0 0 20,000

725 Drugi nedano~ni prihodi 6,100,000 0 0 0 0 6,100,0006,104,000
725922 Prihodi od osiguruvawe na imot 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000
725939 Ostanati nedano~ni Prihodi 3,004,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000
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725943 2% od naplatenite premii za osiguruvawe na motorni vozila (kasko)
i osiguruvawe od odgovornost od upotreba na motornite

3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000

73  KAPITALNI PRIHODI 48,155,000 0 0 0 0 48,155,00030,386,373
733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 48,155,000 0 0 0 0 48,155,00030,386,373

733111 Prihodi od proda`ba na neizgradeno grade`no zamji{te vo
sopstvenost na republika makedonija

17,231,373 35,000,000 0 0 0 0 35,000,000

733115 Prihodi od zakup na zemjodelsko zemji{te vo sopstvenost na dr`avata 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000
733119 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (po

osnova na prostor)
100,000 100,000 0 0 0 0 100,000

733120 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (po
osnova na eksploatirana  mineralna surovina)

400,000 400,000 0 0 0 0 400,000

733131 Prihodi od Nadomest za dolgotraen zakup i vremen zakup na
grade`no zemji{te

5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000

733144 Nadomest za utvrduvanje na praven status na bespravno izgradeni
objekti

7,000,000 7,000,000 0 0 0 0 7,000,000

733146 Nadomest za pravo na stvarna slu`benost na grade`no zemji{te
sopstvenost na rm

500,000 500,000 0 0 0 0 500,000

733147 Nadomest za koncesii za koristewe na voda za proizvodstvo na
elektri~na energija

55,000 55,000 0 0 0 0 55,000

74  TRANSFERI I DONACII 84,700,000 16,514,115 471,806,343 19,746,964 0 592,767,422644,853,882
741 Transferi od drugi nivoa na vlast 84,700,000 16,514,115 471,806,343 2,260,724 0 575,281,182613,964,920

741112 Transferi od buxetot na rm 0 700,000 0 0 0 0 700,000
741113 Transferi od buxetite na fondovite 8,000,000 8,000,000 0 0 0 0 8,000,000
741114 Prenesen vi{ok na Prihodi od prethodnata godina 56,680,258 0 16,514,115 7,363,343 2,260,724 0 26,138,182
741115 Dotacii na op{tinata, od Prihodi od ddv 57,660,662 56,000,000 0 0 0 0 56,000,000
741119 Namenska dotacija na op{tinata za aktivnosti od po`arnikarstvo 10,587,000 0 0 10,587,000 0 0 10,587,000
741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 461,037,000 0 0 453,856,000 0 0 453,856,000
741211 Kapitalni transferi od drugi nivoa na vlast 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

742 Donacii od stranstvo 0 0 0 17,486,240 0 17,486,24030,888,962
742111 Prihodi od obedinetite nacii 2,906,400 0 0 0 0 0 0
742114 Prihodi od evropskata unija 18,314,167 0 0 0 14,556,942 0 14,556,942
742115 Prihodi od evropskite dr`avi 9,668,395 0 0 0 2,929,298 0 2,929,298
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A00 SOVET NA OP{TINA 18,867,000 17,950,000 0 0 0 0 17,950,000

PLATI I NADOMESTOCI40 5,530,000 5,530,000 0 0 0 0 5,530,000
401 Osnovni plati 730,000 730,000 0 0 0 0 730,000

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 730,000 730,000 0 0 0 730,0000
404 Nadomestoci 4,800,000 4,800,000 0 0 0 0 4,800,000

404150 Drugi nadomestoci 4,800,000 4,800,000 0 0 0 4,800,0000
REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI41 400,000 400,000 0 0 0 0 400,000

412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 200,000 200,000 0 0 0 0 200,000
412110 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 200,000 200,000 0 0 0 200,0000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 200,000 200,000 0 0 0 0 200,000
413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 200,000 200,000 0 0 0 200,0000
STOKI I USLUGI42 1,489,000 1,220,000 0 0 0 0 1,220,000

420 Patni i dnevni rashodi 70,000 70,000 0 0 0 0 70,000
420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 10,000 10,000 0 0 0 10,0000
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 10,000 10,000 0 0 0 10,0000
420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 10,000 10,000 0 0 0 10,0000
420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 10,000 10,000 0 0 0 10,0000
420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 10,000 10,000 0 0 0 10,0000
420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 10,000 10,000 0 0 0 10,0000
420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni  rashodi 10,000 10,000 0 0 0 10,0000

425 Dogovorni uslugi 50,000 50,000 0 0 0 0 50,000
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 50,000 50,000 0 0 0 50,0000

426 Drugi tekovni rashodi 1,369,000 1,100,000 0 0 0 0 1,100,000
426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 150,000 100,000 0 0 0 100,0000
426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 1,219,000 1,000,000 0 0 0 1,000,0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 11,448,000 10,800,000 0 0 0 0 10,800,000

461 Subvencii za javni pretprijatija 4,800,000 4,500,000 0 0 0 0 4,500,000
461130 Subvencii za javni komunalni pretprijatija 4,800,000 4,500,000 0 0 0 4,500,0000

463 Transferi do nevladini organizacii 1,000,000 900,000 0 0 0 0 900,000
463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 500,000 400,000 0 0 0 400,0000
463160 Transferi do humanitarni organizacii 500,000 500,000 0 0 0 500,0000

464 Razni transferi 5,648,000 5,400,000 0 0 0 0 5,400,000
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464110 Stipendii za studenti 2,448,000 2,400,000 0 0 0 2,400,0000
464990 Drugi transferi 3,200,000 3,000,000 0 0 0 3,000,0000

D00 GRADONA^ALNIK 3,755,000 3,270,000 0 0 0 0 3,270,000

PLATI I NADOMESTOCI40 1,390,000 1,390,000 0 0 0 0 1,390,000
401 Osnovni plati 990,000 990,000 0 0 0 0 990,000

401110 Osnovni plati -funkcioneri 880,000 880,000 0 0 0 880,0000
401310 Personalen danok na dohod od plata 110,000 110,000 0 0 0 110,0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 400,000 400,000 0 0 0 0 400,000
402110 Osnovni pridonesi za PIO 260,000 260,000 0 0 0 260,0000
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 110,000 110,000 0 0 0 110,0000
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 12,000 12,000 0 0 0 12,0000
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 18,000 18,000 0 0 0 18,0000
STOKI I USLUGI42 1,835,000 1,330,000 0 0 0 0 1,330,000

420 Patni i dnevni rashodi 185,000 230,000 0 0 0 0 230,000
420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 30,000 50,000 0 0 0 50,0000
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 5,000 10,000 0 0 0 10,0000
420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 10,000 10,000 0 0 0 10,0000
420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 10,000 10,000 0 0 0 10,0000
420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 20,000 30,000 0 0 0 30,0000
420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 50,000 50,000 0 0 0 50,0000
420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 50,000 50,000 0 0 0 50,0000
420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni  rashodi 10,000 20,000 0 0 0 20,0000

423 Materijali i siten inventar 200,000 200,000 0 0 0 0 200,000
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 200,000 200,000 0 0 0 200,0000

426 Drugi tekovni rashodi 1,450,000 900,000 0 0 0 0 900,000
426210 Rashodi za reprezentacija 920,000 500,000 0 0 0 500,0000
426410 Objavuvawe na oglasi 130,000 0 0 0 0 00
426990 Drugi operativni rashodi 400,000 400,000 0 0 0 400,0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 30,000 50,000 0 0 0 0 50,000

464 Razni transferi 30,000 50,000 0 0 0 0 50,000
464990 Drugi transferi 30,000 50,000 0 0 0 50,0000
SOCIJALNI BENEFICII47 500,000 500,000 0 0 0 0 500,000
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471 Socijalni nadomestoci 500,000 500,000 0 0 0 0 500,000
471160 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura 500,000 500,000 0 0 0 500,0000

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 142,444,400 142,092,000 0 0 0 0 142,092,000

PLATI I NADOMESTOCI40 97,465,028 97,466,000 0 0 0 0 97,466,000
401 Osnovni plati 70,362,000 70,362,000 0 0 0 0 70,362,000

401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 59,240,000 59,240,000 0 0 0 59,240,0000
401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 5,500,000 5,500,000 0 0 0 5,500,0000
401210 Plata za prekuvremena rabota 150,000 150,000 0 0 0 150,0000
401310 Personalen danok na dohod od plata 4,852,000 4,852,000 0 0 0 4,852,0000
401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 620,000 620,000 0 0 0 620,0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 26,784,000 26,784,000 0 0 0 0 26,784,000
402110 Osnovni pridonesi za PIO 17,850,000 17,850,000 0 0 0 17,850,0000
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 7,150,000 7,150,000 0 0 0 7,150,0000
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 524,000 524,000 0 0 0 524,0000
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 1,260,000 1,260,000 0 0 0 1,260,0000

404 Nadomestoci 319,028 320,000 0 0 0 0 320,000
404150 Drugi nadomestoci 319,028 320,000 0 0 0 320,0000
STOKI I USLUGI42 30,616,000 29,916,000 0 0 0 0 29,916,000

420 Patni i dnevni rashodi 1,110,000 1,110,000 0 0 0 0 1,110,000
420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 300,000 300,000 0 0 0 300,0000
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 50,000 50,000 0 0 0 50,0000
420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 60,000 60,000 0 0 0 60,0000
420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 100,000 100,000 0 0 0 100,0000
420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 200,000 200,000 0 0 0 200,0000
420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 250,000 250,000 0 0 0 250,0000
420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni  rashodi 150,000 150,000 0 0 0 150,0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 13,270,000 13,180,000 0 0 0 0 13,180,000
421110 Elektri~na energija 3,200,000 3,200,000 0 0 0 3,200,0000
421120 Vodovod i kanalizacija 3,000,000 3,000,000 0 0 0 3,000,0000
421130 \ubretarina 250,000 250,000 0 0 0 250,0000
421220 Drva 100,000 10,000 0 0 0 10,0000
421240 Te~ni goriva 700,000 700,000 0 0 0 700,0000
421310 Po{ta 3,400,000 3,400,000 0 0 0 3,400,0000
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421320 Telefon i telefaks 1,300,000 1,300,000 0 0 0 1,300,0000
421390 Drugi tro{oci za komunikacija 70,000 70,000 0 0 0 70,0000
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,0000
421420 Registracija na motorni vozila 150,000 150,000 0 0 0 150,0000
421440 Transport na lu|e 100,000 100,000 0 0 0 100,0000

423 Materijali i siten inventar 880,000 890,000 0 0 0 0 890,000
423110 Kancelariski materijali 250,000 250,000 0 0 0 250,0000
423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 250,000 250,000 0 0 0 250,0000
423190 Drugi administrativni materijali 20,000 20,000 0 0 0 20,0000
423310 Uniformi 30,000 20,000 0 0 0 20,0000
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 70,000 100,000 0 0 0 100,0000
423810 Siten inventar 160,000 150,000 0 0 0 150,0000
423990 Drugi materijali 100,000 100,000 0 0 0 100,0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 750,000 750,000 0 0 0 0 750,000
424110 ¼Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva è rezervni delovi, gumi)500,000 500,000 0 0 0 500,0000
424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 150,000 150,000 0 0 0 150,0000
424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 100,000 100,000 0 0 0 100,0000

425 Dogovorni uslugi 3,588,000 3,886,000 0 0 0 0 3,886,000
425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 52,000 50,000 0 0 0 50,0000
425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 100,000 500,000 0 0 0 500,0000
425260 Osiguruvawe na motorni vozila 250,000 200,000 0 0 0 200,0000
425310 Pravni uslugi 600,000 600,000 0 0 0 600,0000
425320 Sudski ve{ta~ewa 100,000 100,000 0 0 0 100,0000
425360 Pla}awe na sudski taksi 350,000 350,000 0 0 0 350,0000
425420 Primarna zdravstvena za{tita 300,000 300,000 0 0 0 300,0000
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 300,000 250,000 0 0 0 250,0000
425970 Konsultantski uslugi 36,000 36,000 0 0 0 36,0000
425990 Drugi dogovorni uslugi 1,500,000 1,500,000 0 0 0 1,500,0000

426 Drugi tekovni rashodi 6,018,000 5,100,000 0 0 0 0 5,100,000
426210 Rashodi za reprezentacija 1,118,000 800,000 0 0 0 800,0000
426310 Seminari i konferencii 200,000 100,000 0 0 0 100,0000
426410 Objavuvawe na oglasi 3,200,000 3,000,000 0 0 0 3,000,0000
426990 Drugi operativni rashodi 1,500,000 1,200,000 0 0 0 1,200,0000

427 Privremeni vrabotuvawa 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000
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427110 Privremeni vrabotuvawa 5,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,0000
KAMATNI PLA]AWA45 248,000 250,000 0 0 0 0 250,000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 248,000 250,000 0 0 0 0 250,000
452410 Kamata na krediti 248,000 250,000 0 0 0 250,0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 1,410,000 1,750,000 0 0 0 0 1,750,000

464 Razni transferi 1,410,000 1,750,000 0 0 0 0 1,750,000
464940 Transferi pri penzionirawe 210,000 550,000 0 0 0 550,0000
464990 Drugi transferi 1,200,000 1,200,000 0 0 0 1,200,0000
OTPLATA NA GLAVNICA49 12,705,372 12,710,000 0 0 0 0 12,710,000

493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 12,705,372 12,710,000 0 0 0 0 12,710,000
493210 Otplata na glavninata na dolgoro~ni pozajmuvawa od centralniot buxet 12,705,372 12,710,000 0 0 0 12,710,0000

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 3,873,000 5,710,000 0 0 0 0 5,710,000

KAPITALNI RASHODI48 3,873,000 5,710,000 0 0 0 0 5,710,000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 850,000 710,000 0 0 0 0 710,000

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 600,000 500,000 0 0 0 500,0000
480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 150,000 110,000 0 0 0 110,0000
480190 Kupuvawe na druga oprema 100,000 100,000 0 0 0 100,0000

481 Grade`ni objekti 987,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000
481230 Rekonstrukcija na delovni objekti 987,000 1,000,000 0 0 0 1,000,0000

482 Drugi grade`ni objekti 1,836,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 1,836,000 1,500,000 0 0 0 1,500,0000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 200,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000
485230 Kompjuterstki softver 200,000 2,500,000 0 0 0 2,500,0000

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 600,000 10,850,026 0 0 0 0 10,850,026

STOKI I USLUGI42 600,000 10,850,026 0 0 0 0 10,850,026
425 Dogovorni uslugi 400,000 10,650,026 0 0 0 0 10,650,026

425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 400,000 10,650,026 0 0 0 10,650,0260
426 Drugi tekovni rashodi 200,000 200,000 0 0 0 0 200,000

426990 Drugi operativni rashodi 200,000 200,000 0 0 0 200,0000

FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 152,330,000 184,950,000 0 0 0 0 184,950,000

STOKI I USLUGI42 6,200,000 3,400,000 0 0 0 0 3,400,000
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425 Dogovorni uslugi 6,200,000 3,400,000 0 0 0 0 3,400,000
425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 650,000 750,000 0 0 0 750,0000
425940 Ru{ewe na objekti 5,500,000 2,500,000 0 0 0 2,500,0000
425970 Konsultantski uslugi 50,000 150,000 0 0 0 150,0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 40,200,000 38,000,000 0 0 0 0 38,000,000

464 Razni transferi 40,200,000 38,000,000 0 0 0 0 38,000,000
464910 Pla}awe po sudski re{enija 40,200,000 38,000,000 0 0 0 38,000,0000
KAPITALNI RASHODI48 105,930,000 143,550,000 0 0 0 0 143,550,000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 2,800,000 4,200,000 0 0 0 0 4,200,000
480190 Kupuvawe na druga oprema 2,800,000 4,200,000 0 0 0 4,200,0000

482 Drugi grade`ni objekti 93,130,000 129,350,000 0 0 0 0 129,350,000
482110 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati 350,000 0 0 0 0 00
482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 15,000,000 0 0 0 0 00
482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 50,930,000 79,600,000 0 0 0 79,600,0000
482810 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na kapaciteti vo energetikata 1,000,000 0 0 0 0 00
482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 450,000 2,500,000 0 0 0 2,500,0000
482920 Izgradba na drugi objekti 8,000,000 7,000,000 0 0 0 7,000,0000
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 16,850,000 38,750,000 0 0 0 38,750,0000
482940 Nadzor nad izgradbata 550,000 1,500,000 0 0 0 1,500,0000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000
485420 Nadomest za odzemen imot 10,000,000 10,000,000 0 0 0 10,000,0000

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 9,070,000 2,700,000 0 0 5,200,000 0 7,900,000

STOKI I USLUGI42 6,670,000 700,000 0 0 3,260,000 0 3,960,000
420 Patni i dnevni rashodi 300,000 0 0 0 0 0 0

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 60,000 0 0 0 0 00
420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 70,000 0 0 0 0 00
420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 170,000 0 0 0 0 00

425 Dogovorni uslugi 6,160,000 300,000 0 0 3,260,000 0 3,560,000
425910 Preveduva~i 700,000 0 0 0 0 00
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 600,000 0 0 0 0 00
425930 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i statisti~ko istra`uvawe) 1,000,000 0 0 0 2,152,500 2,152,5000
425970 Konsultantski uslugi 3,420,000 300,000 0 0 1,107,500 1,407,5000
425990 Drugi dogovorni uslugi 440,000 0 0 0 0 00
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426 Drugi tekovni rashodi 210,000 400,000 0 0 0 0 400,000
426310 Seminari i konferencii 170,000 400,000 0 0 0 400,0000
426990 Drugi operativni rashodi 40,000 0 0 0 0 00
SUBVENCII I TRANSFERI46 2,400,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

464 Razni transferi 2,400,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000
464990 Drugi transferi 2,400,000 2,000,000 0 0 0 2,000,0000
KAPITALNI RASHODI48 0 0 0 0 1,940,000 0 1,940,000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 1,940,000 0 1,940,000
480120 Kupuvawe na medicinska oprema 0 0 0 0 1,940,000 1,940,0000

G20 POTTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA TURIZMOT 14,050,000 7,200,000 0 0 3,000,000 0 10,200,000

STOKI I USLUGI42 7,900,000 3,800,000 0 0 3,000,000 0 6,800,000
420 Patni i dnevni rashodi 230,000 0 0 0 0 0 0

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 60,000 0 0 0 0 00
420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 70,000 0 0 0 0 00
420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 100,000 0 0 0 0 00

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 140,000 100,000 0 0 0 0 100,000
421390 Drugi tro{oci za komunikacija 140,000 100,000 0 0 0 100,0000

425 Dogovorni uslugi 6,170,000 3,700,000 0 0 3,000,000 0 6,700,000
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 1,920,000 400,000 0 0 922,500 1,322,5000
425930 Nau~no istra`uvawe (vklu~uvaj}i statisti~ko istra`uvawe) 1,000,000 0 0 0 532,000 532,0000
425970 Konsultantski uslugi 50,000 1,500,000 0 0 1,545,500 3,045,5000
425990 Drugi dogovorni uslugi 3,200,000 1,800,000 0 0 0 1,800,0000

426 Drugi tekovni rashodi 1,360,000 0 0 0 0 0 0
426210 Rashodi za reprezentacija 100,000 0 0 0 0 00
426310 Seminari i konferencii 1,060,000 0 0 0 0 00
426990 Drugi operativni rashodi 200,000 0 0 0 0 00
SUBVENCII I TRANSFERI46 1,250,000 1,800,000 0 0 0 0 1,800,000

464 Razni transferi 1,250,000 1,800,000 0 0 0 0 1,800,000
464990 Drugi transferi 1,250,000 1,800,000 0 0 0 1,800,0000
KAPITALNI RASHODI48 4,900,000 1,600,000 0 0 0 0 1,600,000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 2,200,000 600,000 0 0 0 0 600,000
480120 Kupuvawe na medicinska oprema 2,100,000 0 0 0 0 00

7



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

Potstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1,182,558,378019,746,96442,143,504 471,806,3431,113,433,751 648,861,567

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 100,000 600,000 0 0 0 600,0000
482 Drugi grade`ni objekti 700,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 700,000 1,000,000 0 0 0 1,000,0000
486 Kupuvawe na vozila 2,000,000 0 0 0 0 0 0

486110 Kupuvawe na motorni vozila 2,000,000 0 0 0 0 00

GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 800,000 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000

KAPITALNI RASHODI48 800,000 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000
482 Drugi grade`ni objekti 800,000 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 800,000 1,200,000 0 0 0 1,200,0000

J30 JAVNO OSVETLUVAWE 55,000,000 55,500,000 0 0 0 0 55,500,000

STOKI I USLUGI42 55,000,000 55,500,000 0 0 0 0 55,500,000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 55,000,000 55,000,000 0 0 0 0 55,000,000

421110 Elektri~na energija 55,000,000 55,000,000 0 0 0 55,000,0000
423 Materijali i siten inventar 0 500,000 0 0 0 0 500,000

423990 Drugi materijali 0 500,000 0 0 0 500,0000

J40 JAVNA ^ISTOTA 10,011,589 11,875,568 0 0 0 0 11,875,568

STOKI I USLUGI42 10,011,589 11,875,568 0 0 0 0 11,875,568
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 10,011,589 11,875,568 0 0 0 0 11,875,568

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 10,011,589 11,875,568 0 0 0 11,875,5680

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT700,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

STOKI I USLUGI42 700,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 500,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 500,000 2,000,000 0 0 0 2,000,0000
425 Dogovorni uslugi 200,000 500,000 0 0 0 0 500,000

425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 200,000 500,000 0 0 0 500,0000

J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 11,457,840 9,972,456 0 0 0 0 9,972,456

STOKI I USLUGI42 11,457,840 9,972,456 0 0 0 0 9,972,456
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1,300,000 1,300,000 0 0 0 0 1,300,000

421120 Vodovod i kanalizacija 1,300,000 1,300,000 0 0 0 1,300,0000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 10,157,840 8,672,456 0 0 0 0 8,672,456
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424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 10,157,840 8,672,456 0 0 0 8,672,4560

J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 5,250,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000

STOKI I USLUGI42 5,250,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3,050,000 4,000,000 0 0 0 0 4,000,000

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 250,000 500,000 0 0 0 500,0000
424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 2,800,000 3,500,000 0 0 0 3,500,0000

426 Drugi tekovni rashodi 2,200,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000
426990 Drugi operativni rashodi 2,200,000 2,000,000 0 0 0 2,000,0000

JA0 IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 4,500,000 7,000,000 0 0 0 0 7,000,000

KAPITALNI RASHODI48 4,500,000 7,000,000 0 0 0 0 7,000,000
482 Drugi grade`ni objekti 4,500,000 7,000,000 0 0 0 0 7,000,000

482820 Izgradba na kapaciteti vo energetikata 4,500,000 7,000,000 0 0 0 7,000,0000

JDA IZGRADBA I REK.NA ULICI I PATI{TA VO OP{TINA OHRID 18,980,000 31,300,000 0 0 0 0 31,300,000

STOKI I USLUGI42 40,000 250,000 0 0 0 0 250,000
425 Dogovorni uslugi 40,000 250,000 0 0 0 0 250,000

425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 20,000 100,000 0 0 0 100,0000
425970 Konsultantski uslugi 20,000 150,000 0 0 0 150,0000
KAPITALNI RASHODI48 18,940,000 31,050,000 0 0 0 0 31,050,000

482 Drugi grade`ni objekti 18,940,000 31,050,000 0 0 0 0 31,050,000
482110 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati 56,300 4,750,000 0 0 0 4,750,0000
482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 14,340,700 17,500,000 0 0 0 17,500,0000
482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 4,450,000 3,000,000 0 0 0 3,000,0000
482920 Izgradba na drugi objekti 33,000 5,200,000 0 0 0 5,200,0000
482940 Nadzor nad izgradbata 60,000 600,000 0 0 0 600,0000

JF0 IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 4,500,000 9,050,000 0 0 0 0 9,050,000

STOKI I USLUGI42 3,100,000 5,850,000 0 0 0 0 5,850,000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3,100,000 5,350,000 0 0 0 0 5,350,000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 3,100,000 5,350,000 0 0 0 5,350,0000
426 Drugi tekovni rashodi 0 500,000 0 0 0 0 500,000

426990 Drugi operativni rashodi 0 500,000 0 0 0 500,0000
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KAPITALNI RASHODI48 1,400,000 3,200,000 0 0 0 0 3,200,000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1,400,000 2,200,000 0 0 0 0 2,200,000

480190 Kupuvawe na druga oprema 1,400,000 2,200,000 0 0 0 2,200,0000
482 Drugi grade`ni objekti 0 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

482110 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati 0 1,000,000 0 0 0 1,000,0000

JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 11,414,000 29,700,000 0 0 0 0 29,700,000

KAPITALNI RASHODI48 11,414,000 29,700,000 0 0 0 0 29,700,000
482 Drugi grade`ni objekti 11,414,000 29,700,000 0 0 0 0 29,700,000

482710 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na kapaciteti za vodosnabduvawe300,000 1,200,000 0 0 0 1,200,0000
482720 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe 4,114,000 5,500,000 0 0 0 5,500,0000
482730 Rekonstrukcija na kapaciteti za vodosnabduvawe 7,000,000 23,000,000 0 0 0 23,000,0000

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI16,550,000 22,100,000 0 0 0 0 22,100,000

STOKI I USLUGI42 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000
426 Drugi tekovni rashodi 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

426990 Drugi operativni rashodi 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,0000
KAPITALNI RASHODI48 15,550,000 21,100,000 0 0 0 0 21,100,000

482 Drugi grade`ni objekti 15,550,000 21,100,000 0 0 0 0 21,100,000
482310 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn na pre~istitelni stanici i kolektori600,000 1,500,000 0 0 0 1,500,0000
482320 Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori 10,950,000 15,600,000 0 0 0 15,600,0000
482330 Rekonstrukcija na pre~istitelni stanici i kolektori 4,000,000 4,000,000 0 0 0 4,000,0000

JK0 JAVNA ^ISTOTA (KAPITALNI RASHODI) 1,608,000 0 0 0 0 0 0

KAPITALNI RASHODI48 1,608,000 0 0 0 0 0 0
486 Kupuvawe na vozila 1,608,000 0 0 0 0 0 0

486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 1,608,000 0 0 0 0 00

JM0 PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 300,000 1,800,000 0 0 0 0 1,800,000

KAPITALNI RASHODI48 300,000 1,800,000 0 0 0 0 1,800,000
482 Drugi grade`ni objekti 300,000 1,800,000 0 0 0 0 1,800,000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 300,000 1,800,000 0 0 0 1,800,0000

K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 4,130,000 4,990,000 0 0 0 0 4,990,000
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STOKI I USLUGI42 930,000 1,410,000 0 0 0 0 1,410,000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 66,000 70,000 0 0 0 0 70,000

421220 Drva 66,000 70,000 0 0 0 70,0000
423 Materijali i siten inventar 0 30,000 0 0 0 0 30,000

423190 Drugi administrativni materijali 0 30,000 0 0 0 30,0000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 220,000 250,000 0 0 0 0 250,000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 220,000 250,000 0 0 0 250,0000
425 Dogovorni uslugi 544,000 905,000 0 0 0 0 905,000

425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 0 125,000 0 0 0 125,0000
425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni 65,000 200,000 0 0 0 200,0000
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 175,000 254,000 0 0 0 254,0000
425990 Drugi dogovorni uslugi 304,000 326,000 0 0 0 326,0000

426 Drugi tekovni rashodi 100,000 155,000 0 0 0 0 155,000
426210 Rashodi za reprezentacija 50,000 80,000 0 0 0 80,0000
426990 Drugi operativni rashodi 50,000 75,000 0 0 0 75,0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 3,200,000 3,580,000 0 0 0 0 3,580,000

463 Transferi do nevladini organizacii 800,000 1,090,000 0 0 0 0 1,090,000
463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 800,000 1,090,000 0 0 0 1,090,0000

464 Razni transferi 2,400,000 2,490,000 0 0 0 0 2,490,000
464990 Drugi transferi 2,400,000 2,490,000 0 0 0 2,490,0000

KA0 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO (KAPITALNI TRO[OCI) 52,015 400,000 0 0 0 0 400,000

KAPITALNI RASHODI48 52,015 400,000 0 0 0 0 400,000
482 Drugi grade`ni objekti 52,015 400,000 0 0 0 0 400,000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 52,015 400,000 0 0 0 400,0000

L00 SPORT I REKREACIJA 18,641,000 19,765,000 0 0 0 0 19,765,000

STOKI I USLUGI42 3,170,000 3,100,000 0 0 0 0 3,100,000
425 Dogovorni uslugi 3,170,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000

425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 3,170,000 3,000,000 0 0 0 3,000,0000
426 Drugi tekovni rashodi 0 100,000 0 0 0 0 100,000

426990 Drugi operativni rashodi 0 100,000 0 0 0 100,0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 15,471,000 16,665,000 0 0 0 0 16,665,000
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463 Transferi do nevladini organizacii 15,471,000 13,475,000 0 0 0 0 13,475,000
463120 Transferi do sportski klubovi 15,471,000 13,475,000 0 0 0 13,475,0000

464 Razni transferi 0 3,190,000 0 0 0 0 3,190,000
464990 Drugi transferi 0 3,190,000 0 0 0 3,190,0000

LA0 SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI) 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

KAPITALNI RASHODI48 1,000,000 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

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,0000

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 290,595,290 12,820,000 4,636,000 265,716,000 8,469,750 0 291,641,750

PLATI I NADOMESTOCI40 247,393,800 0 0 253,500,000 0 0 253,500,000
401 Osnovni plati 178,043,800 0 0 182,500,000 0 0 182,500,000

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 165,000,000 0 0 169,500,000 0 169,500,0000
401310 Personalen danok na dohod od plata 13,043,800 0 0 13,000,000 0 13,000,0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 69,350,000 0 0 71,000,000 0 0 71,000,000
402110 Osnovni pridonesi za PIO 46,100,000 0 0 47,700,000 0 47,700,0000
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 19,000,000 0 0 19,000,000 0 19,000,0000
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 1,250,000 0 0 1,250,000 0 1,250,0000
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 3,000,000 0 0 3,050,000 0 3,050,0000
STOKI I USLUGI42 39,740,490 10,620,000 4,636,000 11,916,000 8,469,750 0 35,641,750

420 Patni i dnevni rashodi 397,647 0 144,000 0 0 0 144,000
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 157,000 0 138,000 0 0 138,0000
420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 231,647 0 0 0 0 00
420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 9,000 0 6,000 0 0 6,0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 18,492,584 5,000,000 376,690 9,270,000 0 0 14,646,690
421110 Elektri~na energija 4,015,054 0 100,000 2,500,000 0 2,600,0000
421120 Vodovod i kanalizacija 2,119,530 0 4,000 600,000 0 604,0000
421130 \ubretarina 600,000 0 38,000 500,000 0 538,0000
421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 150,000 0 0 150,000 0 150,0000
421220 Drva 500,000 0 0 300,000 0 300,0000
421240 Te~ni goriva 10,349,000 5,000,000 0 4,800,000 0 9,800,0000
421310 Po{ta 70,000 0 0 20,000 0 20,0000
421320 Telefon i telefaks 454,000 0 58,000 400,000 0 458,0000
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421390 Drugi tro{oci za komunikacija 21,000 0 10,690 0 0 10,6900
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 169,000 0 121,000 0 0 121,0000
421440 Transport na lu|e 45,000 0 45,000 0 0 45,0000

423 Materijali i siten inventar 2,969,000 300,000 1,697,000 890,000 0 0 2,887,000
423110 Kancelariski materijali 433,000 0 187,000 150,000 0 337,0000
423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 165,000 0 82,000 70,000 0 152,0000
423190 Drugi administrativni materijali 50,000 0 51,000 0 0 51,0000
423210 Materijali za AOP 118,000 0 28,000 90,000 0 118,0000
423310 Uniformi 117,000 0 96,000 0 0 96,0000
423320 Obuvki 74,000 0 72,000 0 0 72,0000
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 36,000 0 31,000 0 0 31,0000
423610 Nastavno-obrazovni pomagala 193,000 0 173,000 80,000 0 253,0000
423620 U~ili{ni materijali 136,000 0 136,000 0 0 136,0000
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 589,000 300,000 224,000 300,000 0 824,0000
423720 Materijali za razni popravki 312,000 0 162,000 100,000 0 262,0000
423810 Siten inventar 308,000 0 188,000 0 0 188,0000
423990 Drugi materijali 438,000 0 267,000 100,000 0 367,0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 4,323,772 800,000 902,310 200,000 0 0 1,902,310
424210 Odr`uvawe na zgradi 1,226,772 500,000 424,000 0 0 924,0000
424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 212,000 100,000 12,000 100,000 0 212,0000
424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 63,000 0 65,310 0 0 65,3100
424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 2,403,000 100,000 133,000 100,000 0 333,0000
424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 269,000 0 218,000 0 0 218,0000
424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 150,000 100,000 50,000 0 0 150,0000

425 Dogovorni uslugi 12,017,997 2,520,000 1,004,000 1,430,000 8,469,750 0 13,423,750
425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 443,000 150,000 73,000 0 0 223,0000
425290 Drugi finansiski uslugi 2,000 0 0 0 0 00
425310 Pravni uslugi 2,000 0 0 0 0 00
425360 Pla}awe na sudski taksi 5,000 0 0 0 0 00
425420 Primarna zdravstvena za{tita 0 200,000 0 0 0 200,0000
425490 Drugi zdravsteveni uslugi 315,000 0 15,000 100,000 0 115,0000
425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 300,000 1,000,000 0 0 0 1,000,0000
425720 Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa 102,000 0 102,000 0 0 102,0000
425740 Dopolnitelni aktivnosti 26,000 0 16,000 0 0 16,0000
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425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 3,117,876 0 110,000 0 8,083,282 8,193,2820
425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 3,301,121 300,000 163,000 1,280,000 386,468 2,129,4680
425790 Drugi obrazovni uslugi 246,000 0 175,000 0 0 175,0000
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 186,000 0 166,000 50,000 0 216,0000
425990 Drugi dogovorni uslugi 3,972,000 870,000 184,000 0 0 1,054,0000

426 Drugi tekovni rashodi 739,490 0 512,000 126,000 0 0 638,000
426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 30,000 0 30,000 0 0 30,0000
426210 Rashodi za reprezentacija 20,000 0 20,000 0 0 20,0000
426310 Seminari i konferencii 10,000 0 10,000 0 0 10,0000
426410 Objavuvawe na oglasi 260,000 0 160,000 100,000 0 260,0000
426990 Drugi operativni rashodi 419,490 0 292,000 26,000 0 318,0000

427 Privremeni vrabotuvawa 800,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000
427110 Privremeni vrabotuvawa 800,000 2,000,000 0 0 0 2,000,0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 3,461,000 2,200,000 0 300,000 0 0 2,500,000

464 Razni transferi 3,461,000 2,200,000 0 300,000 0 0 2,500,000
464120 Stipendii za poddr{ka na mladi talenti 1,161,000 1,200,000 0 0 0 1,200,0000
464910 Pla}awe po sudski re{enija 600,000 0 0 0 0 00
464940 Transferi pri penzionirawe 1,450,000 0 0 200,000 0 200,0000
464990 Drugi transferi 250,000 1,000,000 0 100,000 0 1,100,0000

N20 SREDNO OBRAZOVANIE 178,838,608 2,500,000 2,070,000 143,140,000 2,929,298 0 150,639,298

PLATI I NADOMESTOCI40 111,450,000 0 0 91,000,000 0 0 91,000,000
401 Osnovni plati 80,500,000 0 0 65,500,000 0 0 65,500,000

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 74,000,000 0 0 60,500,000 0 60,500,0000
401310 Personalen danok na dohod od plata 6,500,000 0 0 5,000,000 0 5,000,0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 30,950,000 0 0 25,500,000 0 0 25,500,000
402110 Osnovni pridonesi za PIO 20,600,000 0 0 17,000,000 0 17,000,0000
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 8,250,000 0 0 7,000,000 0 7,000,0000
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 600,000 0 0 500,000 0 500,0000
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 1,500,000 0 0 1,000,000 0 1,000,0000
STOKI I USLUGI42 65,238,108 1,000,000 2,070,000 51,584,000 2,929,298 0 57,583,298

420 Patni i dnevni rashodi 271,000 0 128,000 0 0 0 128,000
420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 8,000 0 2,000 0 0 2,0000
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 172,000 0 104,000 0 0 104,0000
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420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 20,000 0 20,000 0 0 20,0000
420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 6,000 0 2,000 0 0 2,0000
420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 25,000 0 0 0 0 00
420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 40,000 0 0 0 0 00

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 13,506,830 0 175,000 7,739,000 0 0 7,914,000
421110 Elektri~na energija 2,200,000 0 20,000 1,500,000 0 1,520,0000
421120 Vodovod i kanalizacija 1,020,000 0 20,000 500,000 0 520,0000
421130 \ubretarina 380,000 0 10,000 300,000 0 310,0000
421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 240,000 0 20,000 150,000 0 170,0000
421240 Te~ni goriva 8,997,830 0 0 5,000,000 0 5,000,0000
421310 Po{ta 108,000 0 10,000 60,000 0 70,0000
421320 Telefon i telefaks 322,000 0 47,000 200,000 0 247,0000
421390 Drugi tro{oci za komunikacija 104,000 0 4,000 20,000 0 24,0000
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 103,000 0 24,000 9,000 0 33,0000
421420 Registracija na motorni vozila 32,000 0 20,000 0 0 20,0000

423 Materijali i siten inventar 2,491,000 0 491,000 995,000 0 0 1,486,000
423110 Kancelariski materijali 482,000 0 162,000 100,000 0 262,0000
423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 50,000 0 10,000 20,000 0 30,0000
423190 Drugi administrativni materijali 30,000 0 10,000 20,000 0 30,0000
423210 Materijali za AOP 180,000 0 20,000 100,000 0 120,0000
423310 Uniformi 280,000 0 20,000 100,000 0 120,0000
423320 Obuvki 42,000 0 17,000 0 0 17,0000
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 360,000 0 0 0 0 00
423510 Lekovi 15,000 0 15,000 0 0 15,0000
423590 Drugi medicinski materijali 10,000 0 0 10,000 0 10,0000
423610 Nastavno-obrazovni pomagala 64,000 0 24,000 20,000 0 44,0000
423620 U~ili{ni materijali 85,000 0 20,000 25,000 0 45,0000
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 193,000 0 13,000 250,000 0 263,0000
423720 Materijali za razni popravki 240,000 0 100,000 200,000 0 300,0000
423810 Siten inventar 170,000 0 20,000 20,000 0 40,0000
423830 Rezervni delovi 50,000 0 20,000 30,000 0 50,0000
423990 Drugi materijali 240,000 0 40,000 100,000 0 140,0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 22,079,302 0 170,000 24,750,000 0 0 24,920,000
424110 ¼Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva è rezervni delovi, gumi)20,000 0 20,000 0 0 20,0000
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424210 Odr`uvawe na zgradi 13,904,302 0 60,000 24,500,000 0 24,560,0000
424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 120,000 0 0 50,000 0 50,0000
424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 0 0 20,000 0 0 20,0000
424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 5,295,000 0 50,000 200,000 0 250,0000
424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 2,740,000 0 20,000 0 0 20,0000

425 Dogovorni uslugi 24,570,976 0 715,000 17,800,000 2,929,298 0 21,444,298
425220 Bankarska provizija 20,000 0 0 0 0 00
425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 356,000 0 60,000 300,000 0 360,0000
425310 Pravni uslugi 75,000 0 15,000 0 0 15,0000
425360 Pla}awe na sudski taksi 10,000 0 0 10,000 0 10,0000
425420 Primarna zdravstvena za{tita 40,000 0 0 40,000 0 40,0000
425490 Drugi zdravsteveni uslugi 440,000 0 40,000 300,000 0 340,0000
425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 1,200,000 0 0 1,200,000 0 1,200,0000
425720 Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa 15,000 0 15,000 0 0 15,0000
425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 5,249,476 0 60,000 500,000 2,929,298 3,489,2980
425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 14,152,000 0 105,000 15,000,000 0 15,105,0000
425790 Drugi obrazovni uslugi 415,000 0 35,000 300,000 0 335,0000
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 370,000 0 55,000 50,000 0 105,0000
425970 Konsultantski uslugi 1,258,500 0 0 0 0 00
425990 Drugi dogovorni uslugi 970,000 0 330,000 100,000 0 430,0000

426 Drugi tekovni rashodi 1,249,000 0 391,000 300,000 0 0 691,000
426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 40,000 0 0 0 0 00
426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 38,000 0 16,000 0 0 16,0000
426210 Rashodi za reprezentacija 316,000 0 150,000 0 0 150,0000
426310 Seminari i konferencii 90,000 0 30,000 0 0 30,0000
426410 Objavuvawe na oglasi 335,000 0 65,000 200,000 0 265,0000
426990 Drugi operativni rashodi 430,000 0 130,000 100,000 0 230,0000

427 Privremeni vrabotuvawa 1,070,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000
427110 Privremeni vrabotuvawa 1,070,000 1,000,000 0 0 0 1,000,0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 2,150,500 1,500,000 0 556,000 0 0 2,056,000

464 Razni transferi 2,150,500 1,500,000 0 556,000 0 0 2,056,000
464120 Stipendii za poddr{ka na mladi talenti 1,350,500 1,500,000 0 0 0 1,500,0000
464940 Transferi pri penzionirawe 700,000 0 0 400,000 0 400,0000
464990 Drugi transferi 100,000 0 0 156,000 0 156,0000
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NA0 KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE 8,474,497 9,368,517 964,000 0 147,916 0 10,480,433

KAPITALNI RASHODI48 8,474,497 9,368,517 964,000 0 147,916 0 10,480,433
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 4,181,831 0 470,000 0 147,916 0 617,916

480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 0 0 40,000 0 0 40,0000
480120 Kupuvawe na medicinska oprema 50,000 0 0 0 0 00
480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 3,536,000 0 0 0 0 00
480190 Kupuvawe na druga oprema 595,831 0 370,000 0 147,916 517,9160
480290 Kupuvawe na drugi ma{ini 0 0 60,000 0 0 60,0000

482 Drugi grade`ni objekti 4,045,666 9,368,517 0 0 0 0 9,368,517
482920 Izgradba na drugi objekti 300,000 0 0 0 0 00
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 3,745,666 9,368,517 0 0 0 9,368,5170

483 Kupuvawe na mebel 247,000 0 494,000 0 0 0 494,000
483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 157,000 0 157,000 0 0 157,0000
483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 90,000 0 130,000 0 0 130,0000
483190 Kupuvawe na drug mebel 0 0 207,000 0 0 207,0000

NB0 KAPITALNI RASHODI ZA SREDNO OBRAZOVANIE 2,854,460 0 530,000 0 0 0 530,000

KAPITALNI RASHODI48 2,854,460 0 530,000 0 0 0 530,000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1,492,700 0 250,000 0 0 0 250,000

480120 Kupuvawe na medicinska oprema 200,000 0 100,000 0 0 100,0000
480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 140,000 0 80,000 0 0 80,0000
480190 Kupuvawe na druga oprema 1,152,700 0 70,000 0 0 70,0000

482 Drugi grade`ni objekti 1,195,760 0 100,000 0 0 0 100,000
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 1,195,760 0 100,000 0 0 100,0000

483 Kupuvawe na mebel 90,000 0 130,000 0 0 0 130,000
483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 30,000 0 50,000 0 0 50,0000
483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 30,000 0 50,000 0 0 50,0000
483190 Kupuvawe na drug mebel 30,000 0 30,000 0 0 30,0000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 76,000 0 50,000 0 0 0 50,000
485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici 76,000 0 50,000 0 0 50,0000

R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 3,900,000 4,420,000 0 0 0 0 4,420,000

STOKI I USLUGI42 2,400,000 3,170,000 0 0 0 0 3,170,000
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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

Potstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1,182,558,378019,746,96442,143,504 471,806,3431,113,433,751 648,861,567

423 Materijali i siten inventar 500,000 500,000 0 0 0 0 500,000
423810 Siten inventar 500,000 500,000 0 0 0 500,0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 260,000 0 0 0 0 260,000
424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 0 260,000 0 0 0 260,0000

425 Dogovorni uslugi 1,100,000 1,910,000 0 0 0 0 1,910,000
425970 Konsultantski uslugi 1,100,000 1,910,000 0 0 0 1,910,0000

426 Drugi tekovni rashodi 800,000 500,000 0 0 0 0 500,000
426990 Drugi operativni rashodi 800,000 500,000 0 0 0 500,0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 1,500,000 1,250,000 0 0 0 0 1,250,000

464 Razni transferi 1,500,000 1,250,000 0 0 0 0 1,250,000
464990 Drugi transferi 1,500,000 1,250,000 0 0 0 1,250,0000

T10 UNAPREDUVAWE NA ZDRAVSTVENATA ZA[TITA 1,333,590 1,100,000 0 0 0 0 1,100,000

PLATI I NADOMESTOCI40 9,600 0 0 0 0 0 0
401 Osnovni plati 9,600 0 0 0 0 0 0

401310 Personalen danok na dohod od plata 9,600 0 0 0 0 00
STOKI I USLUGI42 99,000 0 0 0 0 0 0

425 Dogovorni uslugi 99,000 0 0 0 0 0 0
425990 Drugi dogovorni uslugi 99,000 0 0 0 0 00
SUBVENCII I TRANSFERI46 1,224,990 1,100,000 0 0 0 0 1,100,000

464 Razni transferi 1,224,990 1,100,000 0 0 0 0 1,100,000
464990 Drugi transferi 1,224,990 1,100,000 0 0 0 1,100,0000

V10 DETSKI GRADINKI 76,706,462 6,500,000 22,493,504 52,363,343 0 0 81,356,847

PLATI I NADOMESTOCI40 45,860,303 0 0 45,080,821 0 0 45,080,821
401 Osnovni plati 33,079,388 0 0 32,488,896 0 0 32,488,896

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 30,950,296 0 0 30,386,412 0 30,386,4120
401310 Personalen danok na dohod od plata 2,129,092 0 0 2,102,484 0 2,102,4840

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 12,780,915 0 0 12,591,925 0 0 12,591,925
402110 Osnovni pridonesi za PIO 8,608,312 0 0 8,454,636 0 8,454,6360
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 3,407,999 0 0 3,372,744 0 3,372,7440
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 224,872 0 0 224,832 0 224,8320
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 539,732 0 0 539,713 0 539,7130
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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

Potstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1,182,558,378019,746,96442,143,504 471,806,3431,113,433,751 648,861,567

STOKI I USLUGI42 30,437,159 6,500,000 22,493,504 6,952,522 0 0 35,946,026
420 Patni i dnevni rashodi 65,000 0 100,000 0 0 0 100,000

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 65,000 0 100,000 0 0 100,0000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 8,441,654 0 1,370,000 6,952,522 0 0 8,322,522

421110 Elektri~na energija 2,400,000 0 800,000 1,025,578 0 1,825,5780
421120 Vodovod i kanalizacija 855,000 0 300,000 283,156 0 583,1560
421130 \ubretarina 365,000 0 110,000 258,580 0 368,5800
421240 Te~ni goriva 4,183,654 0 0 5,000,000 0 5,000,0000
421310 Po{ta 67,500 0 22,500 20,000 0 42,5000
421320 Telefon i telefaks 125,000 0 30,000 107,276 0 137,2760
421390 Drugi tro{oci za komunikacija 138,000 0 40,000 57,932 0 97,9320
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 240,000 0 45,000 150,000 0 195,0000
421420 Registracija na motorni vozila 67,500 0 22,500 50,000 0 72,5000

423 Materijali i siten inventar 12,660,505 0 15,480,504 0 0 0 15,480,504
423110 Kancelariski materijali 240,000 0 240,000 0 0 240,0000
423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 150,000 0 200,000 0 0 200,0000
423330 Postelnina 600,000 0 0 0 0 00
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 10,370,505 0 13,370,504 0 0 13,370,5040
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 300,000 0 600,000 0 0 600,0000
423720 Materijali za razni popravki 300,000 0 320,000 0 0 320,0000
423810 Siten inventar 500,000 0 500,000 0 0 500,0000
423990 Drugi materijali 200,000 0 250,000 0 0 250,0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1,350,000 0 3,515,000 0 0 0 3,515,000
424110 ¼Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva è rezervni delovi, gumi)45,000 0 300,000 0 0 300,0000
424210 Odr`uvawe na zgradi 110,000 0 2,000,000 0 0 2,000,0000
424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 60,000 0 100,000 0 0 100,0000
424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 360,000 0 500,000 0 0 500,0000
424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 25,000 0 25,000 0 0 25,0000
424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 150,000 0 180,000 0 0 180,0000
424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 600,000 0 410,000 0 0 410,0000

425 Dogovorni uslugi 2,182,000 0 1,228,000 0 0 0 1,228,000
425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 882,000 0 378,000 0 0 378,0000
425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 90,000 0 150,000 0 0 150,0000
425310 Pravni uslugi 60,000 0 150,000 0 0 150,0000
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Kategorija

Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Predhoden
buxet

Buxet
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aktivnosti
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krediti Vkupni rashodi

Potstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1,182,558,378019,746,96442,143,504 471,806,3431,113,433,751 648,861,567

425420 Primarna zdravstvena za{tita 250,000 0 250,000 0 0 250,0000
425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 600,000 0 0 0 0 00
425990 Drugi dogovorni uslugi 300,000 0 300,000 0 0 300,0000

426 Drugi tekovni rashodi 538,000 0 800,000 0 0 0 800,000
426310 Seminari i konferencii 320,000 0 500,000 0 0 500,0000
426410 Objavuvawe na oglasi 170,000 0 250,000 0 0 250,0000
426990 Drugi operativni rashodi 48,000 0 50,000 0 0 50,0000

427 Privremeni vrabotuvawa 5,200,000 6,500,000 0 0 0 0 6,500,000
427110 Privremeni vrabotuvawa 5,200,000 6,500,000 0 0 0 6,500,0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 409,000 0 0 330,000 0 0 330,000

464 Razni transferi 409,000 0 0 330,000 0 0 330,000
464940 Transferi pri penzionirawe 364,000 0 0 300,000 0 300,0000
464990 Drugi transferi 45,000 0 0 30,000 0 30,0000

VA0 KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI 9,490,000 0 11,450,000 0 0 0 11,450,000

KAPITALNI RASHODI48 9,490,000 0 11,450,000 0 0 0 11,450,000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 2,100,000 0 2,550,000 0 0 0 2,550,000

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 900,000 0 0 0 0 00
480150 Kupuvawe na kujnska oprema 900,000 0 250,000 0 0 250,0000
480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 300,000 0 300,000 0 0 300,0000
480190 Kupuvawe na druga oprema 0 0 2,000,000 0 0 2,000,0000

482 Drugi grade`ni objekti 7,130,000 0 5,400,000 0 0 0 5,400,000
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 7,130,000 0 5,400,000 0 0 5,400,0000

483 Kupuvawe na mebel 260,000 0 3,500,000 0 0 0 3,500,000
483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 0 0 1,500,000 0 0 1,500,0000
483190 Kupuvawe na drug mebel 260,000 0 2,000,000 0 0 2,000,0000

W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 30,057,000 20,468,000 0 10,587,000 0 0 31,055,000

PLATI I NADOMESTOCI40 26,545,000 15,958,000 0 10,587,000 0 0 26,545,000
401 Osnovni plati 18,370,300 11,182,000 0 7,188,300 0 0 18,370,300

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 12,990,000 7,500,000 0 5,490,000 0 12,990,0000
401210 Plata za prekuvremena rabota 1,103,300 710,000 0 393,300 0 1,103,3000
401220 Plata za vreme na praznici 907,000 450,000 0 457,000 0 907,0000
401230 Plata za rabota vo no}na smena 1,115,000 750,000 0 365,000 0 1,115,0000
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BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1,182,558,378019,746,96442,143,504 471,806,3431,113,433,751 648,861,567

401240 Plata za de`urstva 237,000 237,000 0 0 0 237,0000
401310 Personalen danok na dohod od plata 1,183,000 700,000 0 483,000 0 1,183,0000
401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 835,000 835,000 0 0 0 835,0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 8,174,700 4,776,000 0 3,398,700 0 0 8,174,700
402110 Osnovni pridonesi za PIO 4,960,700 3,000,000 0 1,960,700 0 4,960,7000
402120 Pridones za benificiran sta` 992,000 600,000 0 392,000 0 992,0000
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 1,734,000 950,000 0 784,000 0 1,734,0000
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 158,000 66,000 0 92,000 0 158,0000
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 330,000 160,000 0 170,000 0 330,0000
STOKI I USLUGI42 3,512,000 4,510,000 0 0 0 0 4,510,000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 440,000 460,000 0 0 0 0 460,000
421220 Drva 70,000 80,000 0 0 0 80,0000
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 300,000 300,000 0 0 0 300,0000
421420 Registracija na motorni vozila 70,000 80,000 0 0 0 80,0000

423 Materijali i siten inventar 2,022,000 2,800,000 0 0 0 0 2,800,000
423110 Kancelariski materijali 20,000 30,000 0 0 0 30,0000
423310 Uniformi 932,000 1,700,000 0 0 0 1,700,0000
423320 Obuvki 1,050,000 1,050,000 0 0 0 1,050,0000
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 20,000 20,000 0 0 0 20,0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 800,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000
424190 Popravki na drugi vozila 600,000 700,000 0 0 0 700,0000
424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 200,000 300,000 0 0 0 300,0000

425 Dogovorni uslugi 250,000 250,000 0 0 0 0 250,000
425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 130,000 130,000 0 0 0 130,0000
425490 Drugi zdravsteveni uslugi 120,000 120,000 0 0 0 120,0000

WA0 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA (KAPITALNI TRO[OCI) 1,100,000 2,350,000 0 0 0 0 2,350,000

KAPITALNI RASHODI48 1,100,000 2,350,000 0 0 0 0 2,350,000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 50,000 700,000 0 0 0 0 700,000

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 30,000 0 0 0 0 00
480190 Kupuvawe na druga oprema 20,000 700,000 0 0 0 700,0000

481 Grade`ni objekti 0 600,000 0 0 0 0 600,000
481230 Rekonstrukcija na delovni objekti 0 600,000 0 0 0 600,0000

486 Kupuvawe na vozila 1,050,000 1,050,000 0 0 0 0 1,050,000
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1,182,558,378019,746,96442,143,504 471,806,3431,113,433,751 648,861,567

486110 Kupuvawe na motorni vozila 1,050,000 1,050,000 0 0 0 1,050,0000

X10 RODOVA EDNAKVOST 200,000 460,000 0 0 0 0 460,000

STOKI I USLUGI42 200,000 460,000 0 0 0 0 460,000
425 Dogovorni uslugi 100,000 210,000 0 0 0 0 210,000

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 50,000 30,000 0 0 0 30,0000
425970 Konsultantski uslugi 50,000 180,000 0 0 0 180,0000

426 Drugi tekovni rashodi 100,000 250,000 0 0 0 0 250,000
426310 Seminari i konferencii 50,000 40,000 0 0 0 40,0000
426990 Drugi operativni rashodi 50,000 210,000 0 0 0 210,0000
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e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на 
Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

ДВИЖНИ СТВАРИ-ОПРЕМА-УНИФИЦИРАНИ  ПРОДАЖНИ  ПУЛТОВИ   

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  давање на трајно користење движни ствари-

опрема-унифицирани  продажни  пултови,  што ja донесе Советот на општина Охрид 
на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/155                                                                          ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                       Градоначалник 
О х р и д                                                                            д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 

Врз основа на член 3 став 2 а согласно член 44 од Законот за користење и 
располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска 
сопственост, член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина 
Охрид“бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на 
седница одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 

         О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ – ОПРЕМА – УНИФИЦИРАНИ 

ПРОДАЖНИ ПУЛТОВИ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука, општина Охрид на ЈП„ГРАДСКИ ПАЗАР“ - ОХРИД без 

паричен надоместок му отстапува на трајно користење согласно утврдената намена, 
како и стопанисување и одржување  на движни ствари – опрема – унифицирани 
продажни пултови. 

 
Член 2  

            ЈП„ ГРАДСКИ ПАЗАР “ - ОХРИД како корисник на движните ствари ги има 
следните обврски: 
          - движните ствари од член 1 на оваа Одлука да ги користи и стопанисува 
согласно за нивната намена; 
        - При користење на истите задолжително да ги почитува одлуките и тарифите 
донесени од страна на Советот на Општина Охрид кои се однесуваат за користење на 
отстапената опрема - унифицирани продажни пултови.   
           - да овозможи финкционалност на истите  и да ги сноси трошоците поврзани со 
тековно одржување на поставената опрема од член 1 на оваа Одлука. 
    
           За предавањето на опремата– унифицирани продажни пултови градоначалникот 
со одлука ќе формира комисија со обврска да изврши евидентирање на предавањето на 
движните ствари. 

Член 3 
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e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен  
гласник на општина Охрид“. 
 
 
Број 08-10720/86                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                  Претседател 
О х р и д                                                                                      Живка Ангелоска,с.р.   

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на 
Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
СПОРТСКИТЕ ОБЈЕКТИ И ПАРКИНГ ПРОСТОРИ СО КОИ СТОПАНИСУВА ЈП 

„БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ“ – ОХРИД   

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   давање согласност на одлуката за 

дополнување на одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти и 
паркинг простори со кои стопанисува ЈП „Билјанини Извори“ – Охрид,  што ja донесе 
Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/156                                                                           ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                      Градоначалник 
О х р и д                                                                            д-р  Константин Георгиески,с.р.  

 
 
Врз основа нa член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на РМ“ 

бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина 
Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19), Советот на општина Охрид на 
седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 

 

  О Д Л У К А  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СПОРТСКИТЕ ОБЈЕКТИ И  
ПАРКИНГ ПРОСТОРИ СО КОИ СТОПАНИСУВА ЈП „БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ“ - ОХРИД 

 
Член 1 

             СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за дополнување на Одлуката за 
утврдување на цени за користење на спортските објекти и паркинг простори со кои 
стопанисува ЈП„Билјанини извори“ - Охрид, донесена од Управниот одбор на 
ЈП„Билјанини извори“ - Охрид бр.02- 921/3 од 23.112020 година. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл.гласник на општина Охрид“.  

 
Број 08-10720/87                                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                       Претседател 
О х р и д                                                                                          Живка Ангелоска,с.р. 
   

Врз основа на член 22 од Статутот на ЈП Билјанини Извори - Охрид, 
Управниот одбор на ЈП "Билјанини Извори" - Охрид на состанокот одржан на 
ден 23.11.2020 год. ја донесе следната  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За дополнување на одлуката за утрдување на цени за користење на 

спортските објекти и  паркинг простори со кои стопанисува 
ЈП Билјанини извори - Охрид 

 
           Член 1 
 Се дополнува Одлуката за утврдување на цени за користење на спортските 
објекти и паркинг простори со кои стопанисува ЈП Билјанини извори - Охрид 
бр.02-192/4 од 02.03.2020 година, така што:           
 
 Во  Член 18, став 1 во делот од табелата наменет за едрилици се врши 
изменување односно зборовите “бесплатен паркинг“ се бришат. Во делот за 
шестмесечен билет се додава “6000 денари“ а во делот за годишен билет се 
додава “12 000 денари“. 
 
 Надоместок за користење на сидриштето “Билјанини Извори“ Охрид за 
паркирање на пловни објекти: 
 
 Шестмесечен билет Годишен билет 

Кајчиња до 5,5 метри 
Кајчиња над 5,5 метри 

2,000.00 ден. 
4,000.00 ден. 

4,000.00 ден. 
6,000.00 ден. 

Скутери 9,000.00 ден. 18,000.00 ден. 
Катамарани 15,000.00 ден. 20,000.00 ден. 

Глисер до 6,5 метри 9,000.00 ден. 18,000.00 ден. 
Глисер до 8,5 метри 15,000.00 ден. 30,000.00 ден. 
Глисер до 15 метри 20,000.00 ден. 40,000.00 ден. 

Бродчиња до 15 метри 25,000.00 ден. 50,000.00 ден. 
Едрилица 6,000.00 ден. 12,000.00 ден. 
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Член 2 
 Во член 18, после став 1 се додава став 2 и став 3 кои гласат: 
  
Став 2 гласи : 
Надоместок за користење на спуст за спуштање/кревање на пловни 
објекти: 
 

• за глисери             -           1,000.00 денари; 
• за катамарани      -             1,000.00 денари; 
• за кајчиња            -             бесплатно; 
• за сопственици на пловни објекти обврзани со договор со ЈП Билјанини 

Извори Охрид за користење на сидриште     -     бесплатно. 
 
Став 3 гласи: 
Надоместок за користење на паркинг на суво (сува марина), за пловни 
објекти и нивни приколки: 
 

 Шестмесечен паркинг Годишен паркинг 

Приколка за пловни 
објекти 

 
4,000.00 денари 

 
8,000.00 денари 

Приколка со пловен 
објект 

 
7,000.00 денари 

 
14,000.00 денари 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на добивањето согласност од Советот на 
општина Охрид. 
 
Бр.02-921/3                   Управен одбор 
Од 23.11.2020 година                    Претседател, 
                                                                                                Габриела Неделкоска, с.р. 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на 
Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИК  ЗА РАБОТА 

НА ПАРЦИПАТИВНО ТЕЛО ОД  ОБЛАСТА НА УРБАНИЗМОТ   

         
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  донесување на Деловник  за работа на 

парципативно тело од областа на урбанизмот,  што ja донесе Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
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Број 09-10270/157                                                                         ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                    Градоначалник 
О х р и д                                                                            д-р  Константин Георгиески,с.р  
 

Врз основа на член 46 од Законот за Урбанистичко планирање („Службен 
Весник на РСМ “бр. 32/2020 год), член 36 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл. гласник на 
општина Охрид“ бр.8/07,01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина 
Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 

 
 

 ОДЛУКА 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА ПАРТИЦИПАТИВНО ТЕЛО 

ОД ОБЛАСТА  НА УРБАНИЗМОТ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се донесува Деловник  за работа на партиципативно тело од 

областа на урбанизмот. 
 

        Член 2 
Оваа Одлука  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на општина Охрид“. 
 
Број 08-10720/88                                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                         Претседател 
О х р и д                                                                              Живка Ангелоска, с.р.   

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на 
Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА 
ЗА ГП 2.3 НА КП 8951/1 ВО КО ОХРИД 2, ВО ДУП ЗА УЗ 9, УБ 9.2 ОПШТИНА ОХРИД     

 
         

СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   усвојување на техничка исправка за ГП 2.3 
на Кп 8951/1 во КО Охрид 2, во ДУП за УЗ 9, УБ 9.2 општина Охрид,  што ja донесе 
Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/158                                                                       ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                  Градоначалник 
О х р и д                                                                          д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за урбанистичко планирање (Службен 
Весник на РСМ бр.32/20), член 22 став 1 точка 1, член 36 и член 62 став 1 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на 
општина Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 
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09/14, 14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 
04.12.2020 година,ја донесе следната: 
 

     ОДЛУКА 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА ЗА ГП 2.3 НА КП 8951/1 ВО КО ОХРИД 2, ВО 

ДУП ЗА УЗ 9, УБ 9.2 ОПШТИНА ОХРИД 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се усвојува техничката исправка за ГП 2.3 на кп 8951/1 во 

Детален урбанистички план за Урбана заедница 9, Урбан блок 9.2 општина Охрид. 
 

Член 2 
           Составен дел на оваа Одлука е техничката исправка за ГП 2.3 на кп 8951/1 во 
Детален урбанистички план за Урбана заедница 9, Урбан блок 9.2 општина Охрид, 
изработена од од страна на "Нју Вижен"доо Охрид-ТД за урбанистичко планирање, 
архитектонско проектирање и инженеринг, со техн.бр.13/2020 од ноември 2020 година 
и Позитивно мислење од Комисијата за урбанизам бр. 19-9646/4 од 13.11.2020 година. 
 

Член 3  
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Охрид“. 
 
Број 08-10720/89                                                             СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                        Претседател 
О х р и д                                                                                          Живка Ангелоска,с.р.   
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на 
Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  УСВОЈУВАЊЕ  НА ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА 

ЗА ГП 2.24 ОД  ДУП ЗА УЗ 2, УБ 2.3-ОПФАТ 4, ОПШТИНА ОХРИД, ПЛАНСКИ 
ПЕРИОД 2010-2015 ДОНЕСЕН СО ОДЛУКА НА  СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА ОХРИД БР. 

07-6092/37 ОД 30.06.2014 ГОДИНА   

         
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  усвојување  на техничка исправка за ГП 2.24 

од  ДУП за УЗ 2, УБ 2.3-опфат 4, општина Охрид, плански период 2010-2015 донесен 
со Одлука на  Советот  на општина Охрид бр. 07-6092/37 од 30.06.2014 година,  што ja 
донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/159                                                                       ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                  Градоначалник 
О х р и д                                                                          д-р  Константин Георгиески, с.р.  
 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за урбанистичко планирање (Службен 
Весник на РСМ бр.32/20), член 22 став 1 точка 1, член 36 и член 62 став 1 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на 
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општина Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 
09/14, 14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 
04.12.2020 година,ја донесе следната: 
 

  ОДЛУКА 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА  ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА ЗА ГП 2.24 ОД ДУП ЗА УЗ 2, УБ 2.3 – ОПФАТ 4, 

ОПШТИНА ОХРИД, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2010-2015 ДОНЕСЕН СО ОДЛУКА НА СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ОХРИД БР.07-6092/37 ОД 30.06.2014 ГОД 

 
Член 1 

         Со оваа Одлука се усвојува техничката исправка за ГП  2.24 од ДУП за УЗ 2, УБ 2.3 
– опфат 4, општина Охрид, плански период 2010-2015 донесен со одлука на Совет на општина 
Охрид бр.07-6092/37 од 30.06.2014 год.  
 

Член 2 
          Составен дел на оваа Одлука е техничката исправка за ГП за 2.24 од ДУП за УЗ 
2,УБ 2.3 – опфат 4, општина Охрид, плански период 2010-2015 донесен со одлука на Совет на 
општина Охрид бр.07-6092/37 од 30.06.2014 година изработена од „Тајфа План“ДОО Скопје со 
технички број 024-1/04/ и Позитивно мислење за техничка исправка од Комисијата за 
урбанизам бр. 19-10597/2 од 26.11.2020 година. 
 

Член 3  
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Охрид“. 
 
Број 08-10720/90                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020год.                                                                                        Претседател 
О х р и д                                                                                        Живка Ангелоска,с.р.   

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на 
Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦРТ-ПРОГРАМАТА ЗА МЛАДИ  И НЕВЛАДИНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2021 ГОДИНА     

         
СЕ ПРОГЛАСУВА Нацрт - Програмата за млади и невладини организации за 

2021 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 
04.12.2020 година. 

 
Број 09-10270/160                                                                      ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                  Градоначалник 
О х р и д                                                                           д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 

Врз основа нa член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 
8/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата 
одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 
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НАЦРТ ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ И НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 
2021 ГОДИНА 

Воведни напомени 

Преку програмата за работа со млади и невладини организации општина Охрид 
сака директно да влијае во сферата на интерес и потребите на младата популација и 
признавање на улогата на младите во развојот на градот како позитивна движечка сила 
која е носител на развојот на градот Охрид и промотор на новите вредности на 
општеството и државата.  

Од друга страна за општина Охрид значаен е придонесот на граѓанскиот сектор 
и неговата значајна улога во развојот на општеството. Интенцијата на општина Охрид 
се движи во правец на вклучување на граѓанскиот сектор во процесот на креирање на 
политиките. Планирано е општина Охрид преку спроведувањето на оваа програма да 
воспостави партнерски однос и поделба на задачите со претставниците на граѓанскиот 
сектор во сегменти каде општината ќе има потреба а претставниците на невладините 
организации ќе имаат капацитет соодветно да одговорат на потребата. Секако во сите 
овие процеси општина Охрид силно ја почитува независноста и слободниот пристап на 
овој сектор при креирањето и спроведувањето на сопствените политики.   

Од тука произлегува и основната функција на одделението за млади и 
невладини организации при општина Охрид. Да биде главна контактна точка помеѓу 
потребите на младите, невладините организации и општина Охрид. Главната задача на 
вработените во ова одделение ќе биде преку остварување на активностите предвидени 
во оваа програма да овозможат: подобрување на положбата на младите во 
општеството, вмрежување и претставување на младите од Охрид на регионално, 
национално и меѓународно ниво, учество и вклучување во креирањето на младинските 
политики, формирање на работни групи по области и приоритети за потемелно и 
поефикасно истражување на потребите на младите, организирање на трибини, дебати, 
фокус групи,  консултации, семинари и конференции, континуирани средби со 
претставниците на граѓaнскиот сектор и останати активности кои произлегуваат од 
делокругот на работните активности на ова одделение.  

Спроведувањето на програмата ќе се одвива преку два клучни сегменти и тоа:  
1. Поддршка на млади и младински политики 
2. Поддршка на невладини организации 

 
Поддршка на млади и младински политики 

Силна поддршка за младите луѓе од 15 до 29 години кои живеат на територијата на 
општина Охрид е врвен приортет на локалната самоуправа. Проектите предвидени во 
рамки на оваа програма  ќе овозможат подобрување на положбата на младите во 
општеството како и можност за нивна доедукција, професионална надградба и личен 
развој.  
 

1. Проект: Канцеларија за млади 
Канцеларијата за млади  ќе биде место каде што младите луѓе ќе можат да се 

дружат, да разменуваат информации и да се насочуваат правилно во животот. Со тоа 
на тој простор би се добила една целина која понатаму треба институционално да 
премине во една заедничка институција Младински културен центар активност која 
реално би можела да се спроведува во текот на буџетските 2023 и 2024 година. Во 
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текот на 2021 година одделението ќе се насочи исклучиво кон етаблирање на 
канцеларијата за млади и нејзино почетно работење. 

Во рамки на оваа канцеларија предвидено е да биде отворено и советувалиште за 
избор на идна професија на младите луѓе каде волонтерски предвидено е двапати 
неделно стручно лице во попладневните часови да ги советува младите за избор на 
својата идна професија да разговара за нивните потреби и да ги согледува нивните 
размислувања. 

Извор на финансирање: Буџет на општина Охрид  
Ставка Износ во денари 

Уредување на просторот за канцеларијата и 
опремување со инвентар, компјутери и останати 

средства неопходни за работа 

300.000,00 

Хонорари за две лица ангажирани во 
кацеларијата и едното стручно лице кое ќе 

работи во советувалиштето за млади. Вкупно 3 
лица 

3*6000=18000 денари месечно или 216.000,00 
денари годишно 

Режиски трошоци Сметките за комунални услуги, 
интернет,телефони, греење ќе бидат на терет на 
општина Охрид во вкупен износ не поголем од 

5000 денари месечно или вкупно 60.000,00 
денари годишно 

Вкупно 576.000,00 денари 
 

2. Проект: Локално собрание на млади и локален младински совет 

Општина Охрид има за цел да се усогласи со Законот за младинско учество и 
младински политики објавен во Службен весник на РМ бр. 10 од 16.01.2020 година, 
каде во член 16 став 1 е предвидено: „општините во своите статути да предвидат 
формирање на локални младински совети„. Бројот на членови на младинскиот совет на 
општина Охрид изнесува 7 од кои најмалку 40 % припаѓаат на помалку застапениот 
пол. Членовите на локалниот младински совет на општина Охрид имаат мандат од две 
години со право на уште еден избор. Изборот на членови на младинскиот совет на 
општина Охрид го прави локално собрание на млади. Локалното младинско собрание 
го сочинуваат: младински организации, организации на млади, политички подмладоци, 
ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување кои се 
активни на територијата на општина Охрид. 
 

Извор на финансирање: Буџет на општина Охрид  
Ставка Износ во денари 

Активности за формирање на локалното 
собрание на млади и советот на млади на 

општина Охрид 

60.000,00 

Вкупно 60.000,00 денари 
 

3. Проект: Локална младинска стратегија и Анкета на 110 млади луѓе на 
возраст од 15-29 години со цел да се утврдат нивните потреби и барања 

Во рамки на овој проект предвидено е оддржување на Конференција за креирање на 
локална младинска политика на Охрид на која учество би зеле претставници на 
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граѓанскиот сектор кои се насочени во областа млади. Со помош на експерти треба да 
произлезе нацрт документ – локална младинска стратегија која ќе биде доставена на 
увид на јавноста, ќе има јавна дебата а како конечен документ предвидено е да биде 
донесена од страна на Советот на општина Охрид до крајот на 2021 година. Сите идни 
активности по донесувањето на младинската стратегија ќе бидат согласно препораките 
содржани таму. Анкетата помеѓу младите луѓе е неопходна од причина што ќе им се 
даде можност врз основа на мерливи параметри да ги постават своите барања и да ги 
искажат своите потреби во областите кои нив најмногу ги засегаат. 

Извор на финансирање: општина Охрид; 

Ставка Износ во денари 
Конференција за креирање на младинска 

политика на Охрид 
100.000,00 денари 

Изработка на локална младинска стратегија од 
страна на експерти 

360.000,00 денари 

Анкета на 110 млади луѓе 120.000,00 денари 
Јавна расправа и завршен настан за промоција на 

стратегијата 
60.000,00 денари 

Вкупно 640.000,00 денари 
 

Потребни средства за реализација на делот од програмата наменет за 
поддршка на млади и младински политики 

Извор на финансирање Износ во денари 
Буџет на општина Охрид 1.276.000,00 денари 

Вкупно 1.276.000,00 денари 
Поддршка на невладини организации 

Соработката со граѓанскиот сектор е еден од клучните постулати на работата на 
општина Охрид. Отворено, транспарентно секогаш почитувајќи ја нивната независност 
и самостојност во носењето на одлуките ќе се трудиме реализирајќи ги активностите 
од оваа програма да градиме партнерски однос базиран на взаемна доверба и 
почитување. Тоа секако ќе придонесе општина Охрид користејќи ги услугите на 
граѓанскиот сектор да испорачува поквалитетни услуги кон своите граѓани.  

1. Проект: Финансиска поддршка за невладини организации  
Општина Охрид преку оваа активност ќе овозможи финансиска поддршка за 

проекти кои се доставени од страна на невладините организации. За таа цел веднаш по 
стапувањето на сила на новиот буџет на општина Охрид за 2021 година ќе се објави 
јавен повик со точно утврдени критериумуи и приоритени области на кој ќе може да 
учествуваат сите невладини организации со седиште на територијата на општина 
Охрид кои исто така предвиделе и активностите да се одвиваат на територија на 
општина Охрид. 

Извор на финансирање: Буџет на општина Охрид 

Ставка Износ во денари 
Трансфери до НВО врз основа на јавен повик 1.000.000,00 денари 

Вкупно 1.000.000,00 денари 
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Потребни средства за реализација на делот од програмата наменет за 
поддршка на невладини организации 

Извор на финансирање Износ во денари 
Буџет на општина Охрид 1.000.000,00 денари 

Вкупно 1.000.000,00 денари 
 

Вкупен износ на програма во денари 2.276.000,00 

Буџет на општина Охрид во денари 2.276.000,00 

 

Оваа Нацрт- програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл.гласник на општина Охрид“.   

 
Број 08-10720/91                                 СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                 Претседател  
О х р и д                                                                                     Живка Ангелоска,с.р. 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на 
Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА   АПЛИЦИРАЊЕ И КОФИНАНСИРАЊЕ НА  

РЕГИОНАЛЕН ПРОЕКТЕН ПРЕДЛОГ, „ПРОЕКТ ЗА ПОДДРШКА НА 
РЕГИОНАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ: ТУРИЗАМ, КУЛТУРА И ДРУГИ 

ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ“  

 
         

СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  аплицирање и кофинансирање на  регионален 
проектен предлог, „Проект за поддршка на регионалниот економски развој: туризам, 
култура и други економски дејности“,  што ja донесе Советот на општина Охрид на 
седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/161                                                                       ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                  Градоначалник 
О х р и д                                                                        д-р  Константин Георгиески,с.р. 
  

Врз основа на член  36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 18 од Статутот на  општина Охрид („Сл. гласник на општина Охрид“ 
бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на 
седницата одржана на ден  04.12.2020 година, ја донесе следната: 

  О Д Л У К А 
ЗА АПЛИЦИРАЊЕ И КОФИНАНСИРАЊЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПРОЕКТЕН ПРЕДЛОГ, 
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   “ПРОЕКТ ЗА ПОДДРШКА НА РЕГИОНАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ: ТУРИЗАМ, 
КУЛТУРА И ДРУГИ ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ“ 

 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука Советот на  општина Охрид одобрува поднесување на проектна 
апликација на отворениот повик за предлози за локални инфраструктурни проекти во 
Бирото за регионален развој преку Центарот за развој на Југозападен плански регион. 
„Проект за поддршка на регионалниот економски развој: туризам, култура и други 
економски дејности“. 

Проектот предвидува реконструкција на улица Јане Сандански во централниот 
дел на Град Охрид. 

Член 2  
Вкупниот буџет за овој проект изнесува 34,611,000 денари, со вклучен ДДВ. 

Поради големината и вредноста инвестициите на проектните активности и 
потенцијалниот буџет од Бирото за Регионален Развој, од вкупниот буџет, 34% ќе биде 
кофинансиран од сите општини кои се носители на овој проект. Согласно условите и 
можностите на повикот, општина Охрид за својата активност ќе овозможи 
кофинансирање во износ од 6,909,000 денари.  

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Охрид“. 

  

Број 08-10720/92                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                Претседател  
О х р и д                                                                                   Живка Ангелоска,с.р. 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на 
Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ Ј8 ФИНАНСИРАНИ ПРЕКУ  

СРЕДСТВА ОД ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Програмата за измена и дополнување на програмата други 

комунални услуги Ј8 финансирани преку  средства од домашни и меѓународни 
институции,  што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 
04.12.2020 година. 

 
Број 09-10270/162                                                                        ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                   Градоначалник 
О х р и д                                                                           д-р  Константин Георгиески,с.р.  
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Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид 
(„Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), 
Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе 
следната: 
 

 ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНА И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ДРУГИ  КОМУНАЛНИ УСЛУГИ J8 

ФИНАНСИРАНИ ПРЕКУ СРЕДСТВА ОД ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ 
 

      Член 1 
 Согласно Договорот бр.83362607 за уредување на коритото на река Сушица 
склучен помеѓу ГИЗ  МК и општина Охрид во рамките на ГИЗ проектот Адаптација 
кон климатските промени и управување со ризикот од поплави во Дримскиот слив 
добиени се средства за: 
 
 Расчистување на дел од речно корито и дива депонија покрај  река Сушица кај  

с. Велгошти финансирано од страна на GIZ MK ………………. 700.000, оо ден. 
 

Со овие измени Програмата други комунални услуги Ј8 ќе изнесува:     5.950.000,00 
 
      Член 2 

Оваа Програма за измена  и дополнување на Програмата влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.   
 
Број 08-10720/93                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                              Претседател  
О х р и д                                                                                Живка Ангелоска,с.р. 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на 
Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА    ПРОШИРУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА  

БУЏЕТОТ  НА  ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2020 ГОДИНА  

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за   проширување на средствата на  Буџетот  на  

општина Охрид за 2020 година,  што ja донесе Советот на општина Охрид на 
седницата одржана на ден 04.12.2020 година. 
 
Број 09-10270/163                                                                   ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                               Градоначалник 
О х р и д                                                                        д-р  Константин Георгиески,с.р. 
  

Врз основа нa член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 28 став 1   од Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ бр. 61/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15 година 
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), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе 
следната: 

Со оваа одлука се врши  проширување на средствата на Буџетот на општина  
Охрид за 2020 година, на следниот  начин: 

 
                                                        О Д Л У К А 

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2020 
ГОДИНА 

 
Член 1 

 
 Со оваа одлука се врши  проширување на средствата на Буџетот на општина  

Охрид за 2020 година, на следниот  начин: 
Потпрограма 
Потставка 

Самофинан. Дотации Донации Кредити 

Се зголемуваат приходите на следните потставки: 
 
А00  СОВЕТ НА ОПШТИНА     
742115 Приходи од европските држави 0 0 700,000 0 

0 0 700,000 0 
и се распределуваат на следните  расходни потставки: 
Ј 80 ДРУГИ  КОМУНАЛНИ УСЛУГИ     
424390 Одржување на  други градби 0 0 700,000 0 

0 0 700,000 0 
 

Член 2 
           Предлог  измените и дополнувањата во наведената програма стануваат составен 
дел на буџетот на општина Охрид за 2020 година. 
 
Број 08-10720/94                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                              Претседател  
О х р и д                                                                                    Живка Ангелоска,с.р. 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на 
Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА   ПРИФАЌАЊЕ  НА  ДОНАЦИЈА  НА 

ХУМАНИТАРНИ ПАКЕТИ НАМЕНЕТИ ЗА СОЦИЈАЛНО РАНЛИЦИ СЕМЕЈСТВА 
ДОНИРАНИ ОД СТРАНА НА КАМ ДОО  

 
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  прифаќање  на  донација  на хуманитарни 

пакети наменети за социјално ранлици семејства донирани од страна на КАМ ДОО,  
што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 
година. 
 
Број 09-10270/164                                                                     ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                                 Градоначалник 
О х р и д                                                                          д-р  Константин Георгиески,с.р.  
 



04.12.2020 година                  „Службен гласник“ бр. 15                          страна  339 
 

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 10 од Статутот на општина 
Охрид („Службен гласник на општина Охрид“  бр.08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14, 14/14 
и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година ја 
донесе следната: 
 

 О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ДОНАЦИЈА НА ХУМАНИТАРНИ ПАКЕТИ НАМЕНЕТИ ЗА 

СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ СЕМЕЈСТВА ДОНИРАНИ ОД СТРАНА НА КАМ ДОО СКОПЈЕ 
 
 

Член 1 
            Со оваа Одлука се прифаќа донација на материјални средства т.е. социјални 
пакети во количина од 100 (сто) пакети за социјално ранливи семејства од општина 
Охрид согласно договорот за донација бр. 09-8944/1 од 09.10.2020 год. Давател на 
донацијата е КАМ ДОО Скопје. 
 

Член 2 
 Наведената донација од член 1 на оваа Одлука ќе се донира на социјално 
ранливи семејства на територијата на општина Охрид. 
  

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Охрид“. 
 
Број 08-10720/95                                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                        Претседател 
О х р и д                                                                                    Живка Ангелоска,с.р.  
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 
општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), градоначалникот на 
Општина Охрид го донесе следниот: 
 

         З А К Л У Ч О К  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  ОДЛУКАТА ЗА  ДОНЕСУВАЊЕ НА 

ПОСЕБНО  ПРИЗНАНИЕ НА НУ „ОХРИДСКО ЛЕТО“ ЗА ДОСТИГНУВАЊЕ ВО 
ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО ИЗМИНАНИТЕ 60 ГОДИНИ   

         
СЕ ПРОГЛАСУВА  Одлуката за  донесување на посебно  признание на НУ 

„Охридско Лето“ за достигнување во областа на културата во изминаните 60 години,  
што ja донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 
година. 
 
Број 09-10270/165                                                                   ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                              Градоначалник 
О х р и д                                                                         д-р  Константин Георгиески,с.р. 
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e-mail: sovet@ohrid.gov.mk 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ( “Сл.весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 18 од Статутот на Општина Охрид (“Сл.гласник на Општина Охрид“ 
бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на 
седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната: 

 
  О Д Л У К А 

ЗА  ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНО ПРИЗНАНИЕ НА НУ “ОХРИДСКО ЛЕТО”  
ЗА ДОСТИГНУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО ИЗМИНАТИТЕ 60 ГОДИНИ     

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се доделува посебно признание на НУ “Охридско Лето”, како 
благодарност за промоција на културните вредности на државата надвор од нашите 
граници во изминатите 60 години. Со достигнувањата на оваа наша најголема музичко 
сценска манифестација, Охрид секоја година е седиштето на уметничката елита. 
Фестивалот во изминатите години од своето постоење  ја потврди  и неговата 
меѓународна репутација и се вгради во европските културни текови кои овозможуваат 
простор за значајни уметнички достигнувања 
       

Член 2 
Посебното признание ќе го додели Градоначалникот на општина Охрид во 

рамки на Програмата за одбележување на Патронот на градот “Св.Климент Охридски” 
за 2020 година. 
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила  наредниот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на Општина Охрид“. 
 
Број 08-10720/96                                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД 
04.12.2020 год.                                                                            Претседател 
О х р и д                                                                                       Живка Ангелоска,с.р.  
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