Врз основа на член 49 од Законот за здруженија и фoндации и член 26
од Статутот на Општинa Центар - Скопје / ,,Службен гласник на Општина
Центар - Скопје ,, бр.01/06/, Советот на Општина Центар - Скопје на
63-та седница одржана на 03.11.2011 година, донесе
ОДЛУКА
за распределба на средства од Буџетот на
Општина Центар за 2011 година за финансирање
на здруженија и фондации
Член 1
Со оваа одлука се врши распределба на 700.000,00 денари, од
планираните средства од буџетот на Општина Центар - Скопје за 2011
година, ставка 463110 трансфер на здруженија и фондации како
учество на Општината Центар - Скопје во финансирањето на следните
здруженија и фондации:
Реден
број
1

Организација /здружение /фондација

износ

Здружение на деца и младинци без родители од
детските домови и дом семејства во Р.М.
,,ГРАДИМЕ ИДНИНА”
Ансамбл за народни песни и ора ,, Скопјe’’

30.000,00

3

Здружение на трудови инвалиди ,,ЦЕНТАР” –
Скопје

40.000,00

4

Железнички одбојкарски клуб ,,Работнички”

40.000,00

5

Здружение на инвалиди на трудот и корисници
на инвалидска пензија Центар - Скопје
Здружение на граѓани за лица со дисфункции,
хендикеп, ретки болести и посебни потреби
,,ДАЈТЕ НИ КРИЛА” - Скопје
Здружение на пензионери ,,НАДЕЖ” Центар
Скопје

30.000,00

8

Здружение на слепи и лица со оштетен вид
Скопје

40.000,00

9

Здружение ,,ТАЛЕНТИ” - Скопје

30.000,00

10

Одбојкарски клуб ,,ЈАНТА ВОЛЕЈ”

15.000,00

2

6
7

20.000,00

60.000,00
35.000,00

11
12
13
14
15
16

Здружение на Ансамблот за народни песни и ора
,,КОЧО РАЦИН” Скопје
Хорско музичко друштво ,,Кочо Рацин”

30.000,00

Општински одбор на сојуз на борци и граѓани
подржувачи од ,,НОАВМ” Центар
Здружение за промоција на здрав живот
,,ЕЛИКСИР ПЛУС”

35.000,00

Центар за детско уметничко изразување,
музикотерапија и психо-физичка релаксација
,,ЏУНЏУЛЕ”
Друштво на пријатели на книгата РАДОСТ Скопје

35.000,00

30.000,00

20.000,00

18.000,00

Член 2
Се задложуваат здруженија и фондации од член 1 на оваа одлука по
завршувањето на своите програмски активности да достават извештај за
користење на средствата од Општината најдоцна до 31.01.2012 година.
Член 3
За извршување на оваа одлука ќе се грижи Секторот за финансии.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен гласник” на Општина Центар-Скопје.

Број 07-4347/12
03.11.2011 год.
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Владимир Здравев

