ÇAYIR BELEDİYESİ

FLETA ZYRTARE
E KOMUNËS SË ÇAIRIT
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧАИР
ÇAYIR BELEDİYESİNİNBÜLTENİ
FLETA ZYRTARE E KOMUNËS SË ÇAIRIT
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАИР
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Del sipas nevojës
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Talebe göre yayınlanmaktadır

26.12.2019
Shkup
Скопје
ÜSKÜP

Numër 19 viti XIIII
Број 19 год XIIII
No
19 yıl XIIII

Parapagimi për vitin 2019
është 1.500,00 denarë
Ky numër kushton 150,00 denarë
Претплата за 2019 год.
Изнесува 1.500,00 денари
Овој број чини 150,00 денари
2019 yılı için ön ödeme Maliyeti
1500,00denar
Bu sayı 150,00denar

Shkup, Dhjetor 2019
Скопје, Декември 2019 година
Űskűp, Aralık 2019 yılı
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Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare
e RM” nr. 5/2002), Kryetari i Komunës së
Çairit miratoi

AKTVENDIM
për shpalljen e Buxhetit të Komunës
së Çairit për vitin 2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на
Општината Чаир, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Буџетот на Општина
Чаир за 2020 година

1. Се објавува Буџетот на Општина Чаир
1. Shpallet Buxheti i Komunës së Çairit
për vitin 2020, i miratuar në mbledhjen e 33-të за 2020 година, усвоена на 33-тата седница на
të Këshillit të Komunës së Çairit, e mbajtur me Советот на Општина Чаир, одржана на
24.12.2019.
datë 24.12.2019.

2. Ова Решение влегува во сила со
2. Ky Aktvendim hyn në fuqi me ditën e денот на објавувањето во „Службен гласник на
shpalljes në “Fletën zyrtare të Komunës së Општина Чаир“.
Çairit”.

Përpiloi/Изготви: Sabit Sh.
përktheu/ преведе – S.H./С.Х.

Numër / Broj / No 09-2673
prej datës / oд / birim 26.12.2019
Shkup – Skopje - Űskűp

Kryetar i Komunës
Градоначалник на Општина
Belediye Başkanı
Visar Ganiu d.v.с.р.
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Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare
e RM” nr. 5/2002), Kryetari i Komunës së
Çairit miratoi

AKTVENDIM
për shpalljen e Vendimit për
realizimin e Buxhetit të Komunës së
Çairit për vitin 2020
1. Shpallet Vendimi për realizimin e
Buxhetit të Komunës së Çairit për vitin 2020,
i miratuar në mbledhjen e 33-të të Këshillit të
Komunës së Çairit, e mbajtur me datë
24.12.2019.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на
Општината Чаир, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина
Чаир за 2020 година
1. Се објавува Одлуката за извршување
на Буџетот на Општина Чаир за 2020 година,
усвоена на 33-тата седница на Советот на
Општина Чаир, одржана на 24.12.2019.

2. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник на
2. Ky Aktvendim hyn në fuqi me ditën e
Општина Чаир“.
shpalljes në “Fletën zyrtare të Komunës së
Çairit”.

Përpiloi/Изготви: Sabit Sh.
përktheu/ преведе – S.H./С.Х.

Numër / Broj / No 09-2672
prej datës / oд / birim 26.12.2019
Shkup – Skopje - Űskűp

Kryetar i Komunës
Градоначалник на Општина
Belediye Başkanı
Visar Ganiu d.v.с.р.
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Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 nga Ligji për
vetëqeverisje lokale (Gazeta Zyrtare e RM nr.
5/2002) dhe nenit 23 paragrafi 8 nga Ligji për
financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale
(“Gazeta zyrtare e RM” nr. 61/2004, 96/2004, 67/07
dhe 156/2009) dhe neni 26 paragrafi 1 pika 4 nga
Statuti i Komunës së Çairit (“Fleta zyrtare e
Komunës së Çairit” nr. 10/2017), Këshilli i Komunës
së Çairit në mbledhjen e 33-të, e mbajtur me datë
24.12.2019, miratoi
VENDIM
për realizimin e Buxhetit të Komunës së Çairit
për vitin 2020

Neni 1
Buxheti i Komunës së Çairit për vitin 2020 (në
tekstin e mëtutjeshëm: Buxheti), realizohet sipas
dispozitave të këtij Vendimi.
Neni 2
Buxheti i Komunës përbëhet nga: Buxheti
bazë, Buxheti i dotacioneve (mjete të
destinuara),Buxheti i aktiviteteve vetëfinancuese,
Buxheti i donacioneve dhe Buxheti i kredive.
Neni 3
Shfrytëzuesit e mjeteve të Buxhetit janë të obliguar
që mjetet e përcaktuara të Buxhetit ti shfrytëzojnë në
mënyrë të qëllimshme, racionale dhe në mënyrë
ekonomike.

Vrz osnova na ~len 36, stav 1,
to~ka 2 od Zakonot za lokalna
samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M."
br.5/2002), ~len 23 stav 8 od Zakonot
za finansirawe na edinicite na
lokalnata samouprava ("Slu`ben vesnik
na R.M." br. 61/2004, 96/2004, 67/07 i
156/2009) i ~len 26 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tinata ^air ("Slu`ben
glasnik na Op{tina ^air" br. 10/17),
Sovetot na Op{tinata ^air na
33tata sednica odr`ana na 24.12.2019
godina, donese
O D L U K A
za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina
^air za 2020 godina
^len 1
Buxetot na Op{tinata ^air za 2020
godina (vo ponatamo{niot tekst
Buxetot), se izvr{uva spored odredbite
na ovaa Odluka.
^len 2
Buxetot na Op{tinata se sostoi od:
Osnoven buxet, Buxet na dotacii
(namenski sredstva), Buxet na
samofinansira~ki aktivnosti, Buxetot na
donacii i Buxet na krediti.

^len 3
Korisnicite na sredstvata na Buxetot
se dol`ni utvrdenite sredstva vo
Buxetot da gi koristat namenski,
racionalno i ekonomi~no.

Neni 4
Shpenzimet e planifikuara në Buxhetin e vitit 2020,
nuk duhet që t’i tejkalojnë të ardhurat e planifikuara
në Buxhet.
Për t’u marrë detyrime të reja duhet që të
zvogëlohen shpenzimet tjera në shumë të
^len 4
përpjesëtueshme.
Planiranite rashodi vo Buxetot za 2020
Sistemimin e shpenzimeve të planifikuara
gjatë vitit fiskal e bën Këshilli i Komunës së Çairit, në godina ne smeat da gi nadminat
planiranite prihodi vo istiot.
suaza të limitit të përcaktuar të të ardhurave në
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Buxhet.
Neni 5
Kryetari i Komunës e ndjek realizimin e planit
të të ardhurave dhe derdhjeve tjera në buxhetin
bazë të komunës.
Nëse gjatë realizimit të Buxhetit, Kryetari i Komunës
vlerëson se janë të nevojshme rindarje më me
rëndësi të mjeteve të miratuara me buxhetin ose
nëse realizimi i të ardhurave dhe derdhjeve tjera
dukshëm tërhiqet nga plani, i propozon Këshillit të
komunës ndryshimin dhe plotësimin e buxhetit.

Za da se prezemat novi obvrski mora da
se namalat drugite rashodi vo srazmeren
iznos.
Preraspredelbata na planiranite rashodi
vo tekot na fiskalnata godina ja vr{i
Sovetot na Op{tina ^air, vo ramkite na
vkupno utvrdeniot limit na prihodite vo
Buxetot.

^len 5
Gradona~alnikot na op{tinata
ja sledi realizacijata na planot na
prihodite i drugite prilivi na
osnovniot buxet na op{tinata.
Dokolku vo tekot na izvr{uvaweto na
Neni 6
buxetot, gradona~alnikot na
Ridestinimin në suaza të buxheteve të miratuara të
shfrytëzuesve buxhetor e miraton Këshilli i komunës. op{tinata,oceni deka se neophodni
pozna~ajni preraspredelbi na odobrenite
Në suaza të shpenzimeve të përcaktuara në
sredstva so buxetot ili deka
Buxhetin e shfrytëzuesve buxhetor, shfrytëzuesi
realizacijata na prihodite i drugite
mund të bëjë rishpërndarjen ndërmjet zërave të
shpenzimeve, programeve dhe nën programeve në prilivi zna~itelno otstapuva od planot,
predlaga na Sovetot na op{tinata
bazë të miratimit paraprak nga Këshilli i Komunës.
Me përjashtim, shfrytëzuesi buxhetor mund të bëjë izmenuvawe i dopolnuvawe na buxetot.
ridestinime të buxhetit me çka mjetet e lejuara në
nivel të zërit në kornizë të buxhetit dhe programit
^len 6
nuk mund të shpërndahet gjatë vitit si dhe të
Prenamenata vo ramkite na odobrenite
zvogëlohen më shumë se 20%, ndërsa mjete e
buxeti na buxetskite korisnici ja
lejuara për paga dhe kompensime në nivel të zërit
odobruva Sovetot na op{tinata.
në kornizë të buxhetit nuk mund të zvogëlohen më
Vo ramkite na rashodite utvrdeni vo
pak se 10 %.
Buxetot na buxetskiot korisnik,
korisnikot mo`e da vr{i preraspredelba
me|u rashodnite stavki, programi i
potprogrami po prethodno odobruvawe od
Neni 7
Sovetot na op{tinata.
Shfrytëzuesit buxhetor, në kushte kur në buxhetin e Po isklu~ok buxetskiot korisnik mo`e da
aktiviteteve vetë financuese; buxheti i donacioneve
vr{i prenameni na buxetot pri {to
dhe buxheti i dotacioneve (mjete të destinuara), të
odobrenite sredstva na nivo na stavka
ardhurat e planifikuara dhe derdhjet tjera nuk
vo ramkite na buxetot i programa ne
realizohen gjegjësisht realizohen mbi shumën e
mo`e so preraspredelbi vo tekot na
planifikuar, dorëzojnë kërkesë për
godinata da bidat namaleni za pove}e do
zvogëlimin/zmadhimin e planit të të ardhurave dhe
20%, a odobrenite sredstva za plat ii
derdhjeve tjera dhe planin e mjeteve të miratuara në nadomestoci na nivo na stavka vo
këto buxhete, të cilat Kryetari i Komunës i dorëzon
ramkite na buxetot ne mo`e da se
për miratim deri te Këshilli i Komunës.
zgolemat za pove}e od 10%.
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Neni 8
Shfrytëzuesit e buxhetit pas miratimit të
buxhetit përpilojnë plan vjetor financiar në kuartale,
për shfrytëzimin e mjeteve të miratuara.
Shfrytëzimin e mjeteve në kuartalin e dhënë,
shfrytëzuesi buxhetor e kryen në bazë të planit
financiar sipas muajve.
Neni 9
Pagesa e rrogave të të punësuarve do të bëhet
në suaza të mjeteve të siguruara në buxhet,
gjegjësisht rrogat neto përcaktohen:
- Koeficenti për përcaktimin e rrogave të personave
të zgjedhur dhe emëruar – Kryetar komune
përcaktohet sipas numrit të banorëve të komunës,
ndërsa vlera e koeficentit të rrogës përcaktohet në
pajtim me dispozitat ligjore. Vlera e koeficentit të
rrogës për persona të zgjedhur dhe emëruar në
Republikë, arrinë 26.755,00 denarë
-për të punësuarit të cilët kanë statut të nënpunësve
shtetërorë vlera e pikëve për caktimin e neto rrogave
arrinë 81,10 denarë.

^len 7
Buxetskite korisnici, vo uslovi koga vo
buxetot na samofinansira~ki aktivnosti;
buxetot na donacii i buxetot na
dotacii (namenski sredstva),
planiranite prihodi i drugi prilivi ne
se realiziraat odnosno se realiziraat
nad planiraniot iznos, dostavuvaat
barawe za namaluvawe/ zgolemuvawe na
planot na prihodite i drugite prilivi i
planot na odobrenite sredstva vo ovie
buxeti, koi gradona~alnikot gi
dostavuva do Sovetot na op{tinata na
odobruvawe.

^len 8
Buxetskite korisnici po usvojuvaweto na
buxetot izgotvuvaat godi{en finansiski
plan po kvartali za koristewe na
odobrenite sredstva. Koristeweto na
sredstvata vo daden kvartal buxetskiot
korisnik go izvr{uva vrz osnova na
finansiskiot plan po meseci.

^len 9
Isplatata na platite na vrabotenite }e
Neni 10
se izvr{uva vo ramkite na obezbedenite
Kompensimi për dërgim për pension të të punësuarit
sredstva vo buxetot, odnosno neto
në Komunë dhe entin lokal publik paguhet në bazë
platite se utvrduvaat:
të Ligjit për pagesë të rrogave nga Buxheti i
- Коефицентот за утврдување на плата на
Komunës.
избраните и именуваните лица-Градоначалник се
определува
според бројот на жителите на
Neni 11
општината,
а вредноста на коефицентот за плата
Anëtarëve të Këshillit të Komunës u caktohet
се утврдува согласно законски прописи.
kompensim mujor për prezencë në mbledhjet e
Вредноста на коефицентот за плата на избрани
Këshillit në shumë procentuale prej 70% nga neto
rroga mesatare mujore në Republikën e
и именувани лица во Републиката изнесува
Maqedonisë, e paguar për vitin e kaluar.
26.755,00 денари
- за вработените кои имаат статус на државни
службеници вредноста на бодот за утврдување
Neni 12
на нето платите изнесува 81,10 ден.
Kryetarit të Këshillit, për udhëheqjen dhe organizimin
e punës së Këshillit, kompensimi nga neni 11 rritet
për 30%.
^len 10
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Neni 13
Kompensimi mujor për prezencë në mbledhjet e
Këshillit paguhet për prezencë në të gjitha
mbledhjet e Këshillit, në muajin vijues.
Kompensimi mujor për prezencë në mbledhjet e
Këshillit zvogëlohet për 30% për çdo mungesë në
mbledhje të Këshillit.
Kompensimi mujor për prezencë në mbledhjet e
Këshillit nuk paguhet, nëse anëtari i Këshillit nuk ka
marrë pjesë në asnjë mbledhje të Këshillit në muajin
vijues.
Kompensimi mujor për prezencë në mbledhjet e
Këshillit nuk paguhet nëse Këshilli në muajin vijues
nuk ka mbajtur asnjë mbledhje.
Neni 14
Anëtarëve të Këshillit te Komunës, u paguhen
kompensime për harxhime të rrugës dhe ditore, për
udhëtime zyrtare në vend dhe jashtë vendit, në bazë
të rregullave të cilat kanë të bëjnë me nëpunësit
shtetërorë të punësuar në administratën e Komunës.

Nadomestokot za otpremnina za
penzionirawe na vraboteniot vo
Op{tinata i lokalnata javna ustanova se
ispla}a vrz osnova na Zakonot za
isplata na platite od Buxetot na
Op{tinata.
^len 11
Na ~lenovite na Sovetot na Op{tinata im
se utvrduva mese~en nadomestok za
prisustvo na sednicite na Sovetot vo
procentualen iznos od 70% od prose~nata
mese~na neto plata vo Republika
Makedonija isplatena za prethodnata
godina.
^len 12
Na pretsedatelot na Sovetot, za
rakovodeweto i organiziraweto na
rabotata na Sovetot, nadomestokot od
~lenot 11 se zgolemuva za 30%.

^len 13
nadomestok za prisustvo na
na sovetot se isplatuva za
Neni 15
na site sednici na Sovetot vo
Pagesat e rrogave dhe kompensimeve për shkollat
mesec.
fillore dhe kopshtet e fëmijëve (në tekstin e
Mese~niot nadomestok za
mëposhtëm: entet publike dhe lokale) do të
prisustvo
na sednicite na Sovetot se
financohen nga bllok dotacionet e Buxhetit të
namaluva za 30% za sekoe otsustvo od
Komunës, në pajtim me dispozitat pozitive ligjore,
sednica na Sovetot.
nën kontrollin dhe miratimin nga Ministria përkatëse.
Mese~niot nadomestok za prisustvo na
Komuna është e obliguar që 2 ditë para pagesës të
sednicite na Sovetot ne se isplatuva,
rrogave, deri te ministria kompetente dhe Ministria e
dokolku ~lenot na Sovetot ne
financave të dorëzojë kërkesë për miratimin e
prisustvuval na nitu edna sednica na
mjeteve për rroga, në shtojcë të të cilëve do të jenë
Sovetot vo tekovniot mesec.
edhe formularët PDD-MP dhe MP-1, kopje nga
Mese~niot nadomestok za prisustvo na
rekapitullimi për rrogat e llogaritura, formular F-1 për
sednicite ne se isplatuva, dokolku
numrin e të punësuarve me emër e mbiemër, rroga Sovetot vo tekovniot mesec ne odr`al
si dhe të dhëna tjera në versionin me shkrim dhe
sednica.
elektronik për muajin në fjalë për të cilin jepet rroga.
Neni 16
Shfrytëzimet e mjeteve nga buxheti i komunës për
realizimin e funksioneve të shfrytëzuesve buxhetor

Mese~niot
sednicite
prisustvo
tekovniot

^len 14
Na ~lenovite na Sovetot na op{tinata,
im se isplatuvaat nadomestoci za patni
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tregohen me dokumente të besueshme në të cilët
veçmas tregohen shpenzimet sipas disa zërave të
veçantë, duke i respektuar dispozitat e Ligjit për
furnizime publike.
Furnizimi i mallrave dhe kryerja e shërbimeve mund
të realizohet edhe me vërtetim - faturë (të gatshme)
në rast kur për shpenzime nuk mund të jepet faturë
dhe vetëm për shuma njëshe të kufizuara (në
pagesë të gatshme) deri në 6000 denarë, me çka
është e obligueshme që në shtojcë të dorëzohet
llogari fiskale, me çka shpenzimet duhet të tregohen
sipas klasifikimit të shpenzimit përkatës.

i dnevni tro{oci za slu`beni patuvawa
vo zemjata i stranstvo, spored
propisite koi se odnesuvaat na
dr`avnite slu`benici vraboteni vo
op{tinskata administracija.

^len 15
Isplatata na platite i nadomestocite do
osnovnite u~ili{ta i detskite gradinki
(vo ponatamo{en tekst: lokalni i javni
ustanovi) }e se finansiraat od blok
dotaciite od Op{tinskiot buxet,
soglasno pozitivnite zakonski propisi,
pod kontrola i odobruvawe na
soodvetnite ministerstva.
Op{tinata e dol`na 2 dena pred
Neni 17
isplatata na plati, do nadle`noto
Për mjetet e caktuara në buxhetin e komunës në
suaza të rezervave të përhershme, vendos Këshilli i ministerstvo i Ministerstvoto za
finansii da dostavi barawe za
komunës, ndërsa i realizon Kryetari i Komunës.
odobruvawe na sredstva za plati, kon
Për shfrytëzimin e mjeteve nga rezerva rrjedhëse
koi }e gi prilo`i obrascite PDD-MP i
më së shumti deri në shumë prej 50.000 denarë
MP-1,kopija
od rekapitulacijata za
vendos kryetari i Komunës.
presmetani plati,obrazec F-1 za brojot
Për mjetet nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni,
na vrabotenite po ime i prezime, plata
Kryetari i Komunës është i obliguar të dorëzojë
kako i drugi podatoci vo pi{ana i
raport vjetor.
elektronska verzija za odnosniot mesec
za koj se odnesuva isplatata.
Neni 18
Në rast sëmundje më shumë se gjashtë muaj dhe
në rast të pasojave më të rënda nga
fatkeqësitë elementare në kuptim të Ligjit për
mbrojtje dhe shpëtim, të punësuarit në komunë dhe
entin lokal publik i paguhet ndihmë në lartësi të një
neto rroge mesatare të paguar muajin e fundit në
organin ku është punësuar.
“Në rast vdekje të punësuarit në Komunë dhe
entin lokal publik, familjes së tij i takon ndihmë
në të holla në shumë prej dy rrogave mesatare
në organin ku ka qenë punëtori i punësuar, por jo
më shumë se 30.000 denarë.
“Të punësuarit në Komunë dhe entin lokal publik, në
rast të vdekjes të anëtarit të familjes më të ngushtë
(prind, bashkëshort, fëmijë të lindur në
bashkëshortësi ose jashtë bashkëshortësisë, fëmijë
të birësuar, fëmijë të adaptuar dhe fëmijë të marrë
nën kujdes) nëse kanë jetuar në bashkësi, i takon

^len 16
Koristeweto na sredstvata od
buxetot na op{tinata za vr{ewe na
funkciite na buxetskite korisnici se
prika`uvaat so verodostojni dokumenti
vo koi posebno se iska`uvaat rashodite
po pooddelni stavki, po~ituvaj}i gi
odredbite od Zakonot za javnite
nabavki.
Nabavkata na stoki i vr{eweto na
uslugi mo`e da se vr{i i so
smetkopotvrdi (vo gotovo) vo slu~aj
koga za rashodite ne mo`e da se izdade
faktura i samo vo ograni~eni poedine~ni
iznosi (vo gotovo pla}awe) vo
protivvrednost do 6000 denari pri {to
zadol`itelno mora da bide prilo`ena
fiskalna smetka, pri {to rashodite
treba da bidat iska`ani po
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ndihmë në të holla në lartësi të një rroge mesatare
në organin ku është i punësuar por jo më shumë se
15.000 denarë.
Jeta në familje nënkupton i punësuari në
komunë dhe entin lokal publik dhe anëtari i familjes
më të ngushtë të jenë me vendbanim në të njëjtën
adresë që tregohet me dokument për identifikim
(letërnjoftim ose pasaportë).
Kompensimi për përgaditje për pensionim të të
punësuarit në Komunë ose në institucione publike
lokale paguhet në bazë të nenit 9 paragrafi 1 alineja
2 nga Ligji për pagesë të rrogave.
Kompensimi për përgaditje për pensionim arrin
shumë të dyfishtë nga rroga e paguar në RM për
muajin përkatës kur i punësuari del në pension.
Kompensimet nga paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni
paguhen pas dorëzimit të kërkesës paraprake në
vitin vijues, gjegjësisht vitin e ardhshëm.
Pagesat e kompensimeve nga ky nen kryhen në
bazë të dokumentacionit paraprak të formuar dhe
kompletuar dhe aktvendimit të miratuar nga ana
e Kryetarit të Komunës.

klasifikacija na soodvetniot rashod.
^len 17
Za sredstvata utvrdeni vo buxetot na
op{tinata vo ramkite na postojana
rezerva odlu~uva sovetot na op{tinata,
a gi izvr{uva gradona~alnikot.
Za koristewe na sredstvata od tekovnata
rezerva najmnogu do iznos od 50.000
denari odlu~uva gradona~alnikot.
Za sredstvata od stav 1 i 2 na ovoj
~len gradona~alnikot e dol`en da
podnese godi{en izve{taj.

^len 18
Vo slu~aj na boleduvawe podolgo od {est
meseci i vo slu~aj na pote{ki posledici
od elementarni nepogodi vo smisla na
Zakonot za za{tita i spasuvawe, na
vraboteniot vo op{tinata i lokalnata
javna ustanova mu se isplatuva pomo{ vo
visina od edna posledna isplatena
prose~na mese~na neto plata vo organot
kade {to e vraboten.
“Vo slu~aj na smrt na vraboteniot vo
Op{tinata i lokalnata javna ustanova,
na negovoto semejstvo mu pripa|a
pari~na pomo{ vo iznos od dve posledni
isplateni prose~ni mese~ni plati vo
Neni 19
organot kade {to bil vraboten
Mjetet e përcaktuara në Buxhet dhe të sistemuara
rabotnikot, no ne pove}e od 30.000
në programe dhe nën programe të ndara i realizon
denari”.
kryetari i Komunës.
“Na vraboteniot vo op{tinata i
lokalnata javna ustanova, vo slu~aj na
smrt na ~len na potesnoto semejstvo
Neni 20
(roditel, bra~en drugar, deca rodeni vo
Gjatë punësimit të ri në institucionet publike të
Komunës, për mjetet e siguruara Kryetari i komunës brak ili von brak, posinovcite,
posvoenite deca i decata zemeni na
jep njoftim me shkrim deri te ministritë kompetente,
izdr`uvawe) dokolku `iveel vo zaednica,
ndërsa për punësim nga radhët e nëpunësve
mu pripa|a pari~na pomo{ vo visina na
shtetëror në administratën komunale jep
pajtueshmëri për mjetet e siguruara pas mendimit të edna posledna isplatena prose~na
dhënë paraprak pozitiv nga Agjencia për administrim mese~na plata vo organot kade {to e
vraboten, no ne pove}e od 15.000
në lidhje me aktin për sistemimin e vendeve të
denari.
punës.
@iveeweto vo zaednica podrazbira
vraboteniot vo op{tinata i lokalnata
javna ustanova i ~lenot na potesnoto
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semejstvo da se so mesto na `iveewe na
ista adresa {to se doka`uva so dokument
za identifikacija (li~na karta ili
paso{).
Надомест за подготовка за заминување во
пензија на вработените во Општината или во
локалните јавни установи се исплаќа согласно
член 9 став 1 точка 2 од Законот за исплата на
плати.
Надомест за подготовка за пензионирање
постигнува два исплатени плати во Република
Македонија за тековниот месец кога работникот
ќе се пензионира.
Nadomestocite od stavovite 1, 2 i 3 na
ovoj
~len se isplatuvaat po prethodno
Neni 22
dostaveno barawe vo tekovnata, odnosno
Shfrytëzuesit e mjeteve buxhetore deri te Kryetari i
Komunës dorëzojnë: raporte mujore ose raporte tre vo narednata godina.
Isplatite na nadomestocite od ovoj ~len
mujore për shpenzimin e mjeteve, furnizimin e
se vr{at vrz osnova na prethodno
mjeteve kapitale dhe raporteve tre mujore për
oformena i kompletirana dokumentacija i
detyrimet më të vjetra se 30 ditë.
doneseno re{enie od strana na
Gradona~alnikot na op{tinata.
Kryetari përsëri, deri te Këshilli dhe deri te Ministria
për financa, dorëzon raport tre mujor për: realizimin
^len 19
e Buxhetit, gjendja me obligimet e ndërmarra, si dhe
Sredstvata utvrdeni vo Buxetot i
detyrimin e Komunës.
rasporedeni vo pooddelnite programi i
potprogrami gi izvr{uva gradona~alnikot
na op{tinata.
Neni 23
Neni 21
Kur të ardhurat që i takojnë Buxhetit janë të paguara
gabimisht ose janë paguar në shumë më të lartë se
e caktuara, shuma e gabuar ose më tepër e paguar
kthehet së pari në barrë të llojit të së ardhurave të
cilat janë paguar, nëse ato të ardhura nuk ka,
atëherë në barrë të të ardhurave tjera të Buxhetit.
Kthimi i të ardhurave të gabuara ose më tepër të
paguara, gjegjësisht të ardhurat e paguara kryhet
me aktvendim të Kryetarit të Komunës, përveç në
raste kur kompetenca iu takon organeve tjera.

Për gjithçka nuk është rregulluar me këtë
Vendim përkatësisht do të zbatohen dispozitat nga
Ligji për buxhete, Ligji për nëpunës shtetëror, Ligji
për marrëdhënie pune dhe kontrata e përgjithshme
kolektive për sektorin publik të Republikës së
Maqedonisë
Neni 24
Buxheti i Komunës së Çairit, Shkup realizohet nga
data 01.01.2020 deri më 31.12.2020.
Neni 25
Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në
“Fletën zyrtare të Komunës së Çairit”.

^len 20
Pri novo vrabotuvawe vo javnite
ustanovi na Op{tinata,za obezbedenite
sredstva Gradona~alnikot dava pismeno
izvestuvawe do nadle`nite
ministerstva,a za vrabotuvawata od
redot na dr`avnite slu`benici vo
Op{tinskata administracija dava
soglasnost za obezbedeni sredstva po
prethodno dadeno pozitivno mislewe od
Agencijata za administracija vo odnos
na aktot za sistematizacija na
rabotnite mesta.
^len 21
Koga prihodite {to mu pripa|aat
na Buxetot se pogre{no uplateni ili se
naplateni vo iznos pogolem od
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Број 08-2566/7
Numër/No
Од 25.12.2019
prej datës/birim
Скопје – Shkup – Űskűp

utvrdeniot, pogre{no ili pove}e
naplateniot iznos se vra}a prvenstveno
na tovar na vidot na prihodite na koi
se uplateni, a dokolku takvi prihodi
nema, toga{ na tovar na drugite prihodi
na Buxetot.
Povratot na pogre{no ili na
pove}e uplateni, odnosno naplateni
prihodi se vr{i so re{enie na
gradona~alnikot, osven vo slu~aite kade
nadle`nosta im pripa|a na drugi organi.
^len 22
Korisnicite na buxetskite
sredstva dostavuvaat: mese~ni i
trimese~ni izve{tai za tro{eweto na
sredstvata, nabavkite na kapitalni
sredstva i trimese~ni izve{tai za
obvrskite postari od 30 dena do
gradona~alnikot.
Gradona~alnikot pak, do Sovetot i
do Ministerstvoto za finansii dostavuva
trimese~ni izve{tai za: izvr{uvaweto na
Buxetot, sostojbata so prevzemenite
obvrski,kako i zadol`uvaweto na
Op{tinata
^len 23
Za se {to ne e regulirano so
ovaa Odluka
soodvetno }e se primenuvaat odredbite
od Zakonot za buxetite,Zakonot za
dr`avni slu`benici,Zakonot za rabotnite
odnosi i Op{tiot kolektiven dogovor za
javniot seкtor na Republika Makedonija.
^len
24
Buxetot na Op{tina ^air, Skopje
se izvr{uva od 01.01.2020 do 31.12.2020
godina.
^len 25
Ovaa Odluka vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
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glasnik na Op{tina ^air".

Kryetar i Këshillit
Претседател на Советот
Belediye Meclis Başkanı
M-r Zahir Bektesh d.v.с.р.
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Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare
e RM” nr. 5/2002), Kryetari i Komunës së
Çairit miratoi

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на
Општината Чаир, донесе

AKTVENDIM
për shpalljen e Vendimit për
përcaktimin e vlerës së taksës
komunale për shfrytëzimin e
hapsirave publike për parkim

РЕШЕНИЕ

1. Shpallet Vendimi për përcaktimin e
vlerës së taksës komunale për shfrytëzimin e
hapsirave publike për parkim, i miratuar në
mbledhjen e 33-të të Këshillit të Komunës së
Çairit, e mbajtur me datë 24.12.2019.

за објавување на Одлуката за
утврдување на висината на комунална
такса за користење на простор за јавно
паркирање
1. Се објавува Одлуката за утврдување на
висината на комунална такса за користење на
простор за јавно паркирање, усвоена на 33-тата
седница на Советот на Општина Чаир, одржана
на 24.12.2019.

2. Ова Решение влегува во сила со денот
2. Ky Aktvendim hyn në fuqi me ditën e
на
објавувањето
во „Службен гласник на
shpalljes në “Fletën zyrtare të Komunës së
Општина Чаир“.
Çairit”.

Përpiloi/Изготви: Sabit Sh.
përktheu/ преведе – S.H./С.Х.

Numër / Broj / No 09-2675
prej datës / oд / birim 26.12.2019
Shkup – Skopje - Űskűp

Kryetar i Komunës
Градоначалник на Општина
Belediye Başkanı
Visar Ganiu d.v.с.р.
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Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetqevcerisje lokale ndërmarje publike(“Gazeta
zyrtare e RMV-së” бр.5/2002), nenit 2 paragrafi 2
dhe neni 3 paragrafi 1 pika 8 nga Ligji për taksa
komunale (Gazeta zyrtare e R.M-së nr. 61/04)
Këshilli komunal në mbledhjen e 33-të mbajtur me
datë 24.12 .2019 miratoi:
VENDIM
për përcaktimin e vlerës së taksës komunale
për shfrytëzimin e hapsirave publike
për parkim

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”
бр.5/2002), член 2 став 2 и член 3 став 1 точка 8
од Закон за комунални такси (“Службен весник
на РМ” бр.561/04) Советот на Општина Чаир на
својата 33-та седница одржана на ден 24.12.2019
година донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на Висината на комунална
такса за користење на простор за
јавно паркирање

Neni 1
Me këtë vendim i përcaktohet vlera e taksës
komunale për shfrytëzimin e hapsirave publike
për parkim e cila është 10 % nga vlerat e
përcaktuara në Çmimoren për shërbime dhe
kompensime të parkingjeve me të cilët menaxhon
NP Shkupi vjetër-Shkup komuna Çair.

Член 1
Со оваа одлука се утврдува висината на
комунална такса за користење на простор за
јавно
паркирање која изнесува 10% од
утврденaтa цена согласно Ценовник на услуги и
надоместоци на јавните паркиралишта со кои
управува ЈП Шкупи Вјетер-Скопје на Општина
Чаир.

Neni 2
Ky vendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes
në ,,Fletë zyrtare të Komunës së Çairit”.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавување во,,Службен Гласник на општина
Чаир”.

Број 08-2566/4
Numër/No
Од 25.12.2019
prej datës/birim
Скопје – Shkup – Űskűp

Kryetar i Këshillit
Претседател на Советот
Belediye Meclis Başkanı
M-r Zahir Bektesh d.v.с.р.
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Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare
e RM” nr. 5/2002), Kryetari i Komunës së
Çairit miratoi

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на
Општината Чаир, донесе

AKTVENDIM
për shpalljen e Vendimit për dhënie
pëlqim Çmimores për shërbime dhe
kompenzime të parkingjeve publike
me të cilat udhëheq NP “Shkupi
Vjeter“ – Shkup

РЕШЕНИЕ

1. Shpallet Vendimi për dhënie pëlqim
Çmimores për shërbime dhe kompenzime të
parkingjeve publike me të cilat udhëheq NP
“Shkupi Vjeter“ – Shkup, i miratuar në
mbledhjen e 33-të të Këshillit të Komunës së
Çairit, e mbajtur me datë 24.12.2019.

за објавување на Одлуката за давање
согласност на Ценовник на услуги и
надоместоци на јавните паркиралишта
со кои управува ЈП "Шкупи Вјетер"
Скопје
1. Се објавува Одлуката за давање
согласност на Ценовник на услуги и надоместоци
на јавните паркиралишта со кои управува ЈП
"Шкупи Вјетер" Скопје, усвоена на 33-тата
седница на Советот на Општина Чаир, одржана
на 24.12.2019.

2. Ова Решение влегува во сила со
2. Ky Aktvendim hyn në fuqi me ditën e
денот
на
објавувањето во „Службен гласник на
shpalljes në “Fletën zyrtare të Komunës së
Општина Чаир“.
Çairit”.

Përpiloi/Изготви: Sabit Sh.
përktheu/ преведе – S.H./С.Х.

Numër / Broj / No 09-2674
prej datës / oд / birim 26.12.2019
Shkup – Skopje - Űskűp

Kryetar i Komunës
Градоначалник на Општина
Belediye Başkanı
Visar Ganiu d.v.с.р.
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Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit
për vetqevcerisje lokale ndërmarje publike(“Gazeta
zyrtare e RMV-së” бр.5/2002),nenit 11 paragrafi 1
pika 5 nga Ligji për ndërmajre publike (Gazeta
zyrtare
eRMVsënr.38/1996;9/1997;6/2002;40/2003;49/2006;
22/2007;83/2009;97/2010;6/2012;119/2013;
41/2014;
138/2014;25/2015;61/2015; 39/2016; 64/18 dhe 35/
19) neni 30-a paragrafi 1 pika 7 nga Statuti i
Ndërmarrjes Publike “Shkupi Vjetër” – Shkup, tekst i
pastruar (Fleta zyrtare e Komunës Çair – Shkup nr.
16/2018)” Këshilli i Komunës Çair në mbledhjen e
33-të të mbajtur me datë 24.12.2019 miratoi:

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа (“Службен весник
на РCМ” бр.5/2002), член 11 став 1 точка 5 од
Законот јавните претпријатија (Сл.Весник на РСМ
бр.38/1996;9/1997;6/2002;40/2003;49/2006;22/2007
;83/2009;97/2010;6/2012;119/2013;41/2014;138/201
4;25/2015;61/2015, 39/2016; 64/18 и 35/19) член
30-a став 1 точка 7 од Статутот на ЈП Шкупи
Вјетер– Скопје , Пречистен текст (Службен
гласник на Општина Чаир број 16/2018), Советот
на Општина Чаир на својата 33 -та седница
одржана на ден 24.12.2019 година донесе:

VENDIM
Për dhënie pëlqim Çmimores për shërbime
dhe kompenzime të parkingjeve publike me të
cilat udhëheq NP “Shkupi Vjeter“ – Shkup

ОДЛУКА
За давање на согласност на Ценовник на
услуги и надоместоци на јавните
паркиралишта со кои управува ЈП "Шкупи
Вјетер" Скопје

Neni 1
Me këtë vendim i jepet pëlqim Çmimores për
shërbime dhe kompenzime të parkingjeve publike
me të cilat udhëheq NP “Shkupi Vjeter“ – Shkup
e cila është pjesë përbërëse e këti vendimi.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на
Ценовникот на услуги и надоместоци на јавните
паркиралишта со кои управува ЈП "Шкупи Вјетер"
Скопје, кој е составен дел на ова одлука.

Neni 2
Me anë të kësaj çmimore përcaktohen çmimet e
shërbimeve dhe kompenzimeve për shfrytëzim të
parkingjeve publike me të cilat udhëheq NP
“Shkupi Vjeter“ – Shkup.

Член 2
Со овој Ценовник се утврдуваат цените на
услугите и надоместоците за користење на
јавните паркиралишта со кои управува ЈП "Шкупи
Вјетер" Скопје.

Neni 3
Ky vendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në
,, Fletë zyrtare të Komunsë së Çairit ”.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во ,,Службен Гласник на Општина
Чаир”.
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Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare
e RM” nr. 5/2002), Kryetari i Komunës së
Çairit miratoi

AKTVENDIM
për shpalljen e Vendimit për dhënien
e pëlqimit për mjetet e parapara për
realizimin punëve të ndërmarrjes
publike “Shkupi vjetër” për vitin 2020

1. Shpallet Vendimi për dhënien e
pëlqimit për mjetet e parapara për realizimin
punëve të ndërmarrjes publike “Shkupi vjetër”
për vitin 2020, i miratuar në mbledhjen e 33-të
të Këshillit të Komunës së Çairit, e mbajtur me
datë 24.12.2019.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на
Општината Чаир, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање
согласност за предвидените средства
за реализација на работите на јавното
претпријатие “Шкупи вјетер” за 2020
година
1. Се објавува Одлуката за давање
согласност за предвидените средства за
реализација на работите на јавното претпријатие
“Шкупи вјетер” за 2020, усвоена на 33-тата
седница на Советот на Општина Чаир, одржана
на 24.12.2019.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi me ditën e
2. Ова Решение влегува во сила со денот
shpalljes në “Fletën zyrtare të Komunës së на објавувањето во „Службен гласник на
Çairit”.
Општина Чаир“.

Përpiloi/Изготви: Sabit Sh.
përktheu/ преведе – S.H./С.Х.
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Në bazë të nenit 36 pika paragrafi 1 pika 6 të ligjit
për vetqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr.
5/2002)
Në bazë të nenit 11 paragrafi 1 pika 7 të Ligjit për
ndërmarrje publike (Gz. Zyrtare e RMV nr. 38/1996;
9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007;
83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014;
138/2014; 25/2015; 61/2015, 39/2016; 64/18 dhe
35/19) dhe neni 26 paragrafi 1 pika 20 nga statuti i
Komunës së Çairit (“Fleta Zyrtare e Komunës së
Çairit” nr. 10/2017),Këshilli Komunal në mbledhjen e
saj të 33-të të mbajtur me datë 24.12.2019 solli:

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот
за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”
бр.5/2002) Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од
Законот за јавни претпријатиа (Сл.Весник на Р.М бр.
38/1996;9/1997;6/2002;40/2003;49/2006;22/2007;83/20
09;97/2010;6/2012;119/2013;41/2014;138/2014;25/2015
;61/2015 и 39/2016) и член 26 став 1 точка 20 од
Статутот на Општина Чаир (Службен Гласник на
Општина Чаир бр.10/2017),Советот на Општина
Чаир на својата 33-та седница одржана на ден
24.12.2019 година донесе:

VENDIM
Për dhënien e pëlqimit për mjetet e parapara për
realizimin punëve (Planin financiar) të
ndërmarrjes publike “Shkupi vjetër” për vitin
2020

ОДЛУКА
За давање согласност за предвидените
средства за реализација на работите (Финански
план) на јавното претпријатие “Шкупи вјетер” за
2020 година

Neni 1
Me këtë vendim jepet pëlqim për mjetet e parapara
për realizimin e punëve (Plani financiar) në
ndërmarrjen publike “Shkupi vjetër” për vitin 2020.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за
предвидените средства за реализација на
работите (Финански план) во јавното претпријатие
"Шкупи Вјетер" за 2020 година.

Neni 2
Pjesë përbërëse e këtij vendimi është plani financiar
me numër arkivor 03-161 të datës 02.12.2019.

Член 2
Составен дел на оваа одлука е финансискиот
план со архивски број 03-161 од 02.12.2019 год.

Neni 3
Ky Vendim hynë në fuqi me ditën e shpalljes në
“Fletën zyrtare të Komunës së Çairit ”.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Чаир“.
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