Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02)
и чл.34 од Статутот на општина Охрид (Сл. гласник број 8/07 и 1/08), Градоначалникот на
Општина Охрид го донесе следното
РЕШЕНИЕ
за распределба на средства по објавен Јавен повик бр. 09 – 478/1 од 13.01.2017 год. за
финанисрање на програми и проекти од јавен интерес на Општина Охрид за 2017 година
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1.Од Буџетот на општина Охрид за 2017 година се врши распределба на средства како
следува:
АПЛИКАНТ

Област

Здружение од областа на
коњичкиот спорт „Велгошка
гордост“
Здружение
на
еѓипќани
„Пирамида“ – Охрид
Димитар Пандев
Друштво за уметничка дејност,
трговија
и
услуги
„КАНЕОФЕСТ“ Дооел Охрид
Жарко Јакимоски
Здружение за развој и промоција
„За Трпејца со љубов“ - Охрид

култура

„Иванден 2017“

култура

Проект за културна промоција на
еѓипќанската етничка заедница
„Слова за Свети Климент Охридски“
„КАНЕОФЕСТ 2017“

КУД „ЃЕРДАН“
Интернационален фестивал
„Охрид Фест Охридски
трубадури“
Здружение за култура ФАМУ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ – Охрид

10

култура
култура
култура
култура
култура

АНСАМБЛ „БИЛЈАНА“

12

Здружение Илинденски марш
„Христо Узунов“ - Охрид
Сузана Вренцовска

13
14

15
16
17

Црква „Успение на Пресвета
Богородица“ - Каменско
Здружение Српско друштво
„Коштана“ - Охрид
Здружение на пензионери – клуб
на пензионери
Школа за пливање „“Делфина
2012“

TRUCK N’ ROLL Festival
Културно – Забавно лето
зајдисонце 2016“ во Трпејца
„Пијанец“

„На

култура

Интернационален фестивал
Фест Охридски трубадури“

култура

Фестивал на Францускиот филм во
Охрид
Меѓународен хорски фестивал на
духовна музика „Тебе поем Свети
Клименте“

култура

Здружение на граѓани МОДЕЛС
11

Назив на проектот

култура
култура
култура
култура
култура
култура
спорт

„Охрид

Традиционален концерт на охридска
староградска музика
Илинденски марш Охрид - Крушево
Детски фестивал „Фолклорна бајка“
Заштита и конзервација на фасадата на
црквата
„Успение
на
Пресвета
Богородица“ – Каменско
Прослава на „Свети Кирил и Методиј“
Подготовка на сплетот староградски
изворни игри и песни „На Сараиште“
Школа за пливање „Делфина 2012“

18
19
20
21
22
23

Општински фудбалски сојуз
Охрид
Клуб за одбојка на песок БВБ
Македонија
Здружение за спорт и рекреација
ПРВ ДО ВРВ
Кајак кану и мотонаутика на
вода „Стрмец“ - Охрид
Сојуз на спортови Охрид
Здружение на граѓани РК
Лихнид 2012 – Охрид

24
Здружение на пензионери
Клуб на пензионери
25
26
27
28
инвалиди

спорт
спорт
спорт
спорт

Сојуз за спорт и рекреација на
инвалиди Охрид

30

Асоцијација на спортови СПОРТ
ЗА СИТЕ – СИТЕ ЗА СПОРТ
Охрид
Здружение од областа на
коњичкиот спорт „Велгошка
гордост“

спорт
спорт

„Охрид Off Road џип турнеа“

спорт

„Учество на Републички спортски игри
на инвалиди на трудот – Охрид и
достава на хуманитарна помош за лица
со посебни потреби во спец.болница во
Демир Капија“
„Програма за работа на Сојузот за
спорт и рекреација на инвалидите
Охрид за 2017“
„Спортско едукативен летен камп
Охрид 2017“

спорт

спорт

спорт
спорт
спорт

32
ЈНУ „Хидробиолошки
Охрид

завод“

33

Клуб за
Охрид

34

Здружение „Брег на младоста“
Охрид

35

Здружение
–
Центар
за
општествен развој „Охридија
365“ Охрид
ЗЗЖ Анималиа – Охрид

36
37

подводни

ФК Воска 2002

дејности

„Организација на Меморијален турнир
во мал фудбал Спасовден 2017“
„Турнир во одбојка на песок Охрид
2017 – 11то јубилејно издание“
„TOUR DE LAKE – 8ми септември“
Прво издание
„Спортот останува на младите“
„Спорт за сите генерации“
„Кадетска и Пионерска женска лига за
натпреварувачка сезона 2017 година“
„Селекција, подготовки и учество на
пензионерите спортисти во машка и
женска конкуренција на регионалните
и 22 Републички спортски натпревари
на Пензионерската олимпијада 2017
година“
„Меѓународна Охридска едриличарска
регата“
„Спортот стимулира здрав живот“

на

29

31

спорт

–

Здружение на спортови на вода
Акватика Јахтинг
Сојуз на училишен спорт Охрид
Здружение 4х4 ОФФ РОАД
Охрид, Охрид
Здружение на
трудот – Охрид

спорт

екологија

екологија
екологија
екологија
екологија
инфраструктура

„Турнир во мал фудбал „Велгошти
2017“
„Следење
на
нутриентното
оптоварување
на
водата
во
крајбрежниот дел на Охридското езероцентрално градско подрачје на Охрид
(Мазија, Пристаниште, Сараиште)“
„Чистење на цврст отпад од дното на
Охридското езеро „Без вода нема
живот“
„Духовно споделување со чистење,
уредување
и
култивирање
на
туристички простори во Охрид 2017“
„Специјализирани канти за кучешки
измет“
„Кастрација на бездомни кучиња“
„Реконструкција на соблекувална и
оградување на фудбалско игралиште“

38

Организација
на
резервни
офицери на РМ ООЕ „Благојче
Крстаноски“ Охрид

39

Месна заедница село Рамне

40

МПЦ – Храм Св.Никола Долна
Влашка маала
Црвен крст на Република
Македонија-Општинска
организација Охрид
Здружение на лица со телесен
инвалидитет од Охрид и Дебрца
МОБИЛНОСТ ОХРИД 1988
Охрид

41

42

43

ТРД ТВМ ДООЕЛ - Охрид

44

Здружение на глуви и наглуви
лица Охрид
ТРД Регионална ТВ О2
Здружение на математичари
Охрид
Извиднички одред „Пионер“ Охрид

45
46
47
48

Весна Митревска

инфраструктура
инфраструктура
инфраструктура
социјала
социјала
социјала
социјала
образование
образование
образование
млади

„Доизградба на дел од просторот околу
Спомен чешмата во с.Ливоишта и
уредување на околината“
„Уредување на средселото и враќање
на спомен бистата на Јасна Ристеска“
„Изработка на дренажа“
„За посреќно стареење“
„Програма за работа на Здружението
на лица со телесен инвалидитет од
Охрид и Дебрца МОБИЛНОСТ
ОХРИД 1988 Охрид“
„Информација
за
секого
без
предрасуди“
„Глувите
лица
како
дел
од
општественото живеење“
„МАЛИ, но ГОЛЕМИ генијалци“
„Општински и регионален натпревар
по математика“
„Училишни игри без граници“ Охрид
2017
„Јас сум од Охрид и останувам во
Охрид“

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
д-р Никола Бакрачески

