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стр. 1

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15;
9/19; 14/19;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Годишниот
извештај за работа на Јавната установа за деца Детска
градинка на Општина Центар „Раде Јовчевски
Корчагин“-Скопје, за период 2020/2021 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на
Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Раде Јовчевски
Корчагин“-Скопје, за период 2020/2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 69. седница, одржана на
16.9.2021 година.

Бр. 09-4718/3
16.9.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 26 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Центар-Скопје
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19;
1/21 и 11/21) и член 116 став 1 алинеја 2 од Законот за заштита на децата
(„Службен весник на РМ“ бр. 23/13; 12/14; 44/14; 144/14; 10/15; 25/15; 150/15;
192/15; 27/16; 21/18; 198/18; 104/19; 146/19; 275/19 и 311/20), Советот на
Општина Центар-Скопје на 69. седница, одржана на 16.9.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај за работа на Јавната
установа за деца Детска градинка на Општина Центар
„Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје, за период 2020/2021 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на Јавната установа за деца
Детска градинка на Општина Центар „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје за
период 2020/2021 година.
2. Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот на Општина Центар-Скопје
и до Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Раде
Јовчевски Корчагин“-Скопје.
3. Одлуката стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-4718 /2
16.9.2021 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15;
9/19; 14/19;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на
Годишниот извештај за работа на Јавната установа за деца
Детска градинка на Општина Центар „Кочо Рацин“-Скопје,
за период 2020/2021 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на
Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Кочо Рацин“Скопје, за период 2020/2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 69. седница, одржана на
16.9.2021 година.

Бр. 09-4718/5
16.9.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 26 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Центар-Скопје
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19;
1/21 и 11/21) и член 116 став 1 алинеја 2 од Законот за заштита на децата
(„Службен весник на РМ“ бр. 23/13; 12/14; 44/14; 144/14; 10/15; 25/15; 150/15;
192/15; 27/16; 21/18; 198/18; 104/19; 146/19; 275/19 и 311/20), Советот на
Општина Центар-Скопје на 69. седница, одржана на 16.9.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај за работа на Јавната
установа за деца Детска градинка на Општина Центар
„Кочо Рацин“-Скопје, за период 2020/2021 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на Јавната установа за деца
Детска градинка на Општина Центар „Кочо Рацин“-Скопје за период
2020/2021година.
2. Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот на Општина Центар-Скопје
и до Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Кочо
Рацин“-Скопје.
3. Одлуката стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-4718 /4
16.9.2021 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15;
9/19; 14/19;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Годишниот
извештај за работа на Јавната установа за деца Детска
градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје,
за период 2020/2021 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на
Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“Скопје, за период 2020/2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 69. седница, одржана на
16.9.2021 година.

Бр. 09-4718/7
16.9.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 26 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Центар-Скопје
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19;
1/21 и 11/21) и член 116 став 1 алинеја 2 од Законот за заштита на децата
(„Службен весник на РМ“ бр. 23/13; 12/14; 44/14; 144/14; 10/15; 25/15; 150/15;
192/15; 27/16; 21/18; 198/18; 104/19; 146/19; 275/19 и 311/20), Советот на
Општина Центар-Скопје на 69. седница, одржана на 16.9.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај за работа на Јавната
установа за деца Детска градинка на Општина Центар
„13 Ноември“-Скопје, за период 2020/2021 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на Јавната установа за деца
Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје за период 2020/2021
година.
2. Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот на Општина Центар-Скопје и
до Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“Скопје.
3. Одлуката стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-4718 /6
16.9.2021 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15;
9/19; 14/19;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за ослободување од
партиципација на деца Роми во предучилишното
образование на подрачјето на Општина Центар-Скопјe

Се објавува Одлуката за ослободување од партиципација на деца Роми во
предучилишното образование на подрачјето на Општина Центар-Скопјe,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 69. седница, одржана на
16.9.2021 година.

Бр. 09-4718/9
16.9.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 36 и член 22 став 1 точка 7 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 26 од
Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина ЦентарСкопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19;1/21 и 11/21), а во врска со проектот
„Инклузија на деца Роми во Јавните општински установи-Детски градинки“ на
Министерството за труд и социјална политика Советот на Општина ЦентарСкопје на 69. седница, одржана на 16.9.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за ослободување од партиципација на деца Роми во
предучилишното образование на подрачјето на
Општина Центар-Скопјe

Член 1
Дваесет деца Роми на возраст од три до шест години се ослободуваат од
плаќање партиципација за престој во јавните установи општински детски
градинки на подрачјето на Општина Центар-Скопје, во периодот од 1.9.2021
година до 30.6.2022 година.
Член 2
Се задолжува Секторот за јавни дејности-Одделението за социјална и
здравствена заштита и заштита на децата да води евиденција на корисниците
на оваа услуга и да го следи спроведувањето на Одлуката.
Член 3
Примерок од Одлуката да се достави до општинските детски градинки на
подрачјето на Општина Центар-Скопје.
Член 4
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-4718 /8
16.9.2021 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15;
9/19; 14/19;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност
на Годишниот план за вработување
во 2022 година во Општина Центар-Скопје

Се објавува Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување
во 2022 година во Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 69. седница, одржана на
16.9.2021 година.

Бр. 09-4718/11
16.9.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), a во врска со член
20-б став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14; 199/14; 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на
Општина Центар-Скопје на 69. седница, одржана на 16.9.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Годишниот план за вработување
во 2022 година во Општина Центар-Скопје

Член 1
Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година во
Општина Центар-Скопје.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е образецот на Годишниот план за вработување
на Општина Центар-Скопје во 2022 година.
Член 3
По добиената согласност Градоначалникот на Општина Центар-Скопје да го
донесе Годишниот план за вработување во 2022 година во Општина ЦентарСкопје и да го достави на мислење до Министерството за информатичко
општество и администрација.
Член 4
Секторот за финансиски прашања се задолжува во Буџетот за 2022 година на
Општина Центар-Скопје да предвиди средства за реализација на Годишниот
план за вработување во 2022 година во Општина Центар-Скопје.
Член 5
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-4718 /10
16.9.2021 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15;
9/19; 14/19;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Планот за измена и дополнување на
Планот на програми за развој за период 2021-2023 година на
Општина Центар-Скопје

Се објавува Планот за измена и дополнување на Планот на програми за развој
за период 2021-2023 година на Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на 69. седница, одржана на
16.9.2021 година.

Бр. 09-4718/13
16.9.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Во согласност со член 21-б од Законот за буџети („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05; 04/08; 103/08;
64/05; 156/09; 95/10; 180/11 и 171/12) и со член 26 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина
Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19;1/21 и 11/21) Советот на Општина Центар-Скопје на 69. седница, одржана на
16.9.2021 година, донесе
ПЛАН ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПЛАНОТ НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ ЗА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ,
КОЈА СЕ СОСТОИ ОД:

I.

Реконструкција на основните училишта

II.

Подобрување на енергетската ефикасност на основните училишта

III.

Реконструкција на детските градинки

IV.

Подобрување на енергетската ефикасност на детските градинки

V.

Реконструкција и изградба на инфраструктура

VI.

Реконструкција и модернизација на јавното осветлување на територијата на Општина Центар-Скопје

VII.

Изградба на монтажен паркинг во функција на објекти

VIII.

Модернизација на ИТ-системите во Општина Центар-Скопје
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Активност бр.1
Очекуван
резултат-ефект
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ОУ „Кочо Рацин“ - изведба на термоизолација на дел од фасадни ѕидови, санација на оштетени делови на
фасада и ограда, изработка на проект, распишување тендер и реализација.
Подобрување на енергетската ефикасност на основните училишта, заштеда на топлинска и на електрична
енергија

Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток
Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми

/
ООУ„Кочо Рацин“
2022 година
2023 година

Проект
Проект ИД
Фирма
Договор - Вредност
Година
Вредност

Нема проект
Нема проект
Нема изведувач
Вкупната проектирана вредност изнесува 3.000.000,00 денари
2020
2021
2022
/
/
500.000,00

Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште

2023
2.500.000,00

17 ептември 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 15

стр.14

Активност бр.2

ЈУОДГ „13 Ноември“- објект „ЈАСМИН“, изведба на термоизолација на фасадни ѕидови, изведба на
термоизолација на покрив и замена на подови , изработка на проект, распишување тендер и реализација

Очекуван
резултат-ефект

Подобрување на условите на делот од Општина Центар-Скопје, подобри услови за децата во градинките,
подобрување на енергетската ефикасност, заштеда на топлинска и на електрична енергија

Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток
Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми

/
ЈУОДГ „13 Ноември“- објект „ЈАСМИН“
2021 година
/

Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година
Вредност

Нема
Нема
Нема изведувач
Вкупната проектирана вредност се зголемува и изнесува 9.000.000,00 денари

Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште

2020
/

2021
1.000.000,00 денари

2022
8.000.000,00 денари

2023
/
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Активност бр.3

Со цел да се решат инфраструктурните проблеми на поголеми локалитети на територијата на Општина ЦентарСкопје, се предвидува фазна реализација на изградбата и на реконструкцијата на инфраструктурните мрежи
во периодот од 2021 до 2022 година. Локалитетот Тасино Чешмиче во кој спаѓаат улицитe Димитар Беровски,
Востаничка, дел од Партение Зографски, Банско и ќе се работи по фази :
- изработка на проекти - 600.000,00 денари каде средствата ќе бидат обезбедени од Општината.
- Водовод, атмосферска и фекална канализација
- Коловоз
- Тротоари и по потреба улично осветлување
За реализација на инфраструктурата изготвен е еден дел од основните проекти, а останатиот дел од основните
проекти се планира да се изготвени и со нив ќе се аплицира за донација од расположливите и од достапните
ЕУ-фондови и од други фондови

Очекуван
резултат-ефект
Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток
Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми
Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година

Изградба на водовод, на атмосферска и на фекална канализација за локалитетот Тасино Чешмиче,
реконструкција на коловозот и на тротоарите
Зависи од условите на терен и од подземните инсталации
ДУП Ј06 (Тасино Чешмиче 1 и Тасино Чешмиче 2)
2021 година
2023 година

Вредност

Потпрограма за уредување на градежно земјиште
Основни проекти
/
/
Вкупната проектирана вредност изнесува

21.000.000,00 денари

2020

2021

2022

2023

/

5.000.000,00 денари

8.000.000,00 денари

8.000.000,00 денари

Образложение: Оваа активност почна да се реализира во 2021 година и ќе заврши во 2023 година.
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Активност бр.4

Очекуван
резултат-ефект

Изградба на инфраструктура, на коловоз и на тротоари на ул. „Новопланирана 2 “ -крак на ул. „Васил Ѓоргов“.
Во оваа активност спаѓа изработка на проектна документација за улично осветлување и изградба на улично
осветлување, изградба на атмосферска, фекална и водоводна канализација, изградба на коловоз и
експропријација.
Изградба на коловоз и на тротоари, изградба на водовод, атмосферска и фекална канализација на ул.
„Новопланирана 2 “ -крак на ул. „Васил Ѓоргов“.

Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток
Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми

Зависи од условите на терен и од подземните инсталации, од експропријацијата на земјиште
Крак на ул. „Васил Ѓоргов“, Градска Четврт Ј07, Капиштец
2019 година
2021 година

Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година

Основни проекти
/
Има изведувач
Вкупната проектирана вредност изнесува 48.200.000.000,00 денари (од кои 26.000.000,00 денари се
предвидени за експропријација на земјиштето, а 22.200.000,00 денари за изградба на улицата)
2020
2021
2022
2023

Вредност

стр.16

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

41.200.000,00 денари
7.000.000,00 денари
/
/
(од кои по 26.000.000,00
денари се планирани за
експропријација на
земјиштето и за
реализација на улицата)
Образложение: Експропријацијата на земјиштето е започната и е при крај, се очекува до крај на 2020 година, додека пак из
Изградба на коловоз и на тротоари, изградба на водовод, атмосферска и фекална канализација ќе се одвиваат во 2021 година.
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Активност бр.5
Очекуван резултатефект

Проект за адаптација на урбаната заедница Мирче Ацев во изградба на детска градинка во населба Пролет , со
површина од 3000 м2 и со целосно опремување и партерно уредување .
Подобрување на условите на делод Општина Центар-Скопје, подобри услови за децата во градинките.

Ризик

/

Локација -ДУП
Датум за почеток
Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми

Градска четврт И06 -Пролет
2021
2023

Проект

/

Проект ИД
Фирма
Договор - Вредност
Година
Вредност

стр.17

Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште

/
/
/
/
Вредноста на проектот и изградбата изнесува 186.000.000,00 денари.
2020
2021
2022
/
26.000.000,00 денари
95.000.000,00 денари

2023
65.000.000,00 денари
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Активност бр.6

Модернизирањето на системот за јавно осветлување со воведување на ЛЕД-технологија и со примена на современи
техники за управување и надзор има цел да се обезбедат/и:
- Подобри услови за одвивање на јавниот сообраќај
- Зголемена безбедност на јавните површини
- Намалување на светлосното загадување
- Намалување на потрошувачката на електрична енергија
- Намалување на трошоците за одржување
- Овозможување попрецизно планирање на буџетот
- Ослободување на фискален простор за други проекти
- Олеснување на планирањето за проширување на јавното осветлување
- Подобар естетски изглед на територијата на Општина Центар-Скопје
- Подобар квалитет на живот на граѓаните
Распишување тендер, потпишување договор за јавноприватно партнерство.

Очекуван резултатефект

Актуелни финансиски показатели
Според расположливите податоци, вкупната годишна вредност на електричната енергија што е потрошена во
2020 година за потребите на јавното осветлување, што е предметна разгледување, изнесува околу 23.000.000,00 денари.
Фактурираните услуги за тековно одржување на јавното осветлување за претходната година изнесуваат околу
8.000.000,00 денари што претставува реална слика за трошоците за одржување.
Техничка анализа

Постоен систем на јавно осветлување воОпштина Центар-Скопје

Системот за јавно осветлување во Општина Центар-Скопје се состои од столбови-носачи, светлечки тела,
подземни и надземни електроводови, мерни места и придружна опрема (кабли, конектори, осигурувачи исл.).
Еден дел од мерната опрема се наоѓа во трафостаниците што се во надлежност на ЕВН Македонија. Металните
столбови-носачи се во сопственост на Општината, а бетонските и дрвените столбови делумно се сопственост на ЕВН
Македонија, делумно на кабелските провајдери и делумно на Македонски Телеком. Светилките се сопственост на
Општината.
Разводната мрежа е сопственост на Општината, но сите интервенции на неа може да се вршат само со согласност
од ЕВН Македонија.
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Основните карактеристики на постојниот систем за јавно осветлување во ОпштинаЦентар-Скопје може да се
сведат под следново:
Не постои катастар за опрема за јавноосветлување
Нема прецизни податоци за типовите, состојбата и за должината на подземните електроводови
Нема прецизни податоци за надземните електроводови
Нема прецизни податоци за користењето на столбовите-носачи од другите корисници
(телекомуникации, кабелска телевизија, интернет исл.)
Дотраените светлосни арматури и придружната опрема предизвикуваат чести дефекти
Застарен систем за надзор и за управување
Несразмерноста на вкупно инсталираната моќност на јавното осветлување и количината
потрошена електрична енергија укажуваат на постоење на илегално приклучени потрошувачи

Основни карактеристики на ЛЕД-светилките

ЛЕД-светилките (LED) се составени од повеќе диоди што емитираат светлина, така што е можно да се
врши поединечно насочување на емисијата на светлината на секоја од нив, со што се постигнува значително
намалување на расфрлањето на светлината, а тоа значи поголем светлосен ефект, помало светлосно загадување и
постигнување на соодветно осветлување на саканата површина, со помала потрошувачка на електрична енергија.
Дополнителна заштеда претставува можноста за димување од 0 до 100% интензитет на светлина со сразмерна
промена на потрошувачката на енергија, во зависност од моментните потреби, а под контрола на системот за
управување. Нивниот просечен работен век е околу 16 години, а сето ова битно влијае и врз цената за одржување.
Имајќи ја предвид значително помалата потрошувачка на електрична енергија и можноста за ефикасен автоматски
надзор и управување, без оглед на значително поголемата инвестициска цена, овој вид осветлување, гледано на подолг
период, е исклучително исплатлив.
Преку различните видови заштеда почетната инвестиција се враќа во рок од четири (4) до седум (7)
години и со рокот на траење на светилките донесува годишна заштеда од 60% до 80% во однос на постојниот систем за
јавно осветлување.
Системот за управување со осветлувањето треба да се состои од:
1.
ЛЕД-светилки
2.
Линиско-комуникациски уреди
3.
Центар за управување и соодветен софтвер
4.
Дополнителни софтверски апликации за таблет/ уреди смартфон (smartphone)
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Економско-финансиска анализа
Економско-финансиската анализа се заснова врз трошоците и очекуваната добивка во периодот на следните 15
години, период за кој се прогнозира техничкиот век на предложеното решение.
Врз основа на согледаната состојба на терен и просечните пазарни цени, вкупниот трошок на инвестицијата би
изнесувал:
- Замена на постојните околу 7000 светилки и дополнувањесо нови по потреба заради постигнување подобар
квалитет на осветлувањето, вкупно инсталирана сила околу 240KW. Со замената на постојниот систем на осветлување и
со неговата модернизација може да се постигнат, гледано економско-финансиски, следнивеефекти:
- Да се намали годишната потрошена електрична енергија за најмалку 60%, со тоа што оваа заштеда може
значително да се зголеми со помош на внимателното програмирање на интензитетот на осветлувањето во текот на
активниот период, благодарение на можноста ,,димување “.
- Со помош на современите системи за надзор и за управување со осветлувањето може да се следи, како
целокупната потрошувачка, така и потрошувачката на секоја поединечна ЛЕД-светилка или група светилки. Овој факт
може да послужи како силен аргумент за регулирање на односите во врска со приклучувањето на јавното осветлување и
така да се добиваат дополнителни заштеди во однос на потрошувачката на електрична енергија. Во случај на
реализирање на проектот, реално е да се очекува при реконфигурацијата на напојувачката мрежа на јавното
осветлување од неа да се исклучат барем 50% други корисници за кои Општината досега ја плаќала електричната
енергијата. Трошоците за одржување се намалуваат на минимум благодарение на значително подолгиот работен век на
ЛЕД-светилките и фактот дека на терен се излегува кога е потребно, односно само тогаш кога системот за надзор и за
управување ќе ја најави потребата по автоматското детектирање на аномалијата.
Со реализирање на предложената програма во наредниот период може да се очекува значителна заштеда на
финансиски средства, поголема енергетска ефикасност, зголемена безбедност на јавните површини, естетски изглед,
намалено светлосно загадување и придонес во вкупната заштита на животната средина.
Потребни финансиски средства
За реализација на оваа Програма се потребни средства во износ од 110.000.000,00 денари, од кои:
- За 2021 година се планираат средства во висина од 11.000.000,00 денари,

- За 2022 година се планираат средства во висина од 45.000.000,00 денари,
Останатиот износ од 54.000.000,00 денари ќе се планира во следните години, почнувајќи од 2023 година и заклучно со 2025
година, со динамика што ќе зависи од реализираната финансиска заштеда од веќе поставените современи системи.
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Ризик

/

Локација -ДУП

Цела територија на Општина Центар-Скопје (сите улици)

Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување
Поврзаност со други
програми
Проект

2023 година

Проект ИД

/

Фирма

/

Договор - Вредност

Вкупната проектирана вредност изнесува 110.000.000,00 денари

Година
Вредност

стр.21

Потпрограма за уредување на градежно земјиште
Основни проекти

2020

2021

2022

2023

/

11.000.000,00 денари

45.000.000,00 денари

54.000.000,00 денари
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Активност бр.7

Изградба на монтажен паркинг на ул. „Орце Николов“, во функција на објекти

Очекуван
резултат-ефект

Подобрување на условите за паркирање во Дебар Маало

Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток
Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми

Зависи од решавањето на имотно правните односи
ул. „Орце Николов“, ДУП Дебар Маало
2021 година
2023 година

Проект
Проект ИД

Основни проекти
Во тек е изработка на Основен сообраќаен проект (во проектната програма предвидено е да се обезбедат 300
паркинг-места)
„Масон Инженеринг“
Вкупната вредност на договорот изнесува 52.400.000,00 денари

Фирма
Договор Вредност
Година
Вредност

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

2020

2021

2022

2023

/

4.000.000,00 денари

20.000.000,00 денари

28.400.000,00 денари
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Активност бр.8

Доградба на училници во ОУ „Коле Неделковски“ со површина од 500 м2.

Очекуван
резултат-ефект

Зголемување на капацитетот на училиштето, подобри услови за учениците.

Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток
Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми

/
ОУ „Коле Неделковски“
2021 година
2022 година

Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година

Нема проект
Нема проект
Нема изведувач
Вкупната проектирана вредност изнесува 38.750.000,00 денари

Вредност

Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште

2020

2021

2022

900.000,00 денари
18.000.000,00 денари
19.850.000,00 денари
(средства обезбедени
за проекти)
Образложение: Во сегашната важечка урбанистичка планска документација (ДУП Дебар Маало 1) предвидено е П+1.

2023
/
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Активност бр.9

стр.24

Цел на оваа развојна потпрограма е модернизација на ИТ-системите во Општина Центар-Скопје и тоа, како
технолошка модернизација, така и зголемување на човечките капацитети за работа со технологијата и
поттикнување на процесите што ќе носат квалитетни работни промени за остварување на зацртаните
приоритети на Општината во следниот период. Развојната потпрограма за ИТ е за поддршка на развојната
стратегија на Општината, а која се однесува на периодот од крајот на 2017 година до крајот на 2021 година.
Цел е технолошката модернизација да се однесува интегрално на целиот систем на функционирање на
Општината и на сите вработени, во сите сектори, како и на работата на Советот, но придобивките да
конвергираат кон целите на Владата на РМ, како и на потребите на целокупната јавност, особено жителите на
Општина Центар-Скопје.
1. Развој на човечките капацитети за секојдневна ефективна примена на информатичко-комуникациската
технологија во Општина Центар-Скопје.
2. Модернизација на ИТ-инфраструктурата, подобрување на информатичката сигурност и безбедност на
системите. Вклучува: модернизација на компјутерската мрежа, подобрување и модернизација на главниот
дата- центар, набавка на нови работни станици.
3. Платформи за поддршка на деловната продуктивност на општинските служби и на Советот на Општина
Центар-Скопје. Вклучува: корпоративно решение за електронска пошта, интегрирано комуникациско решение
или, накратко, колаборациска платформа.
4. Корпоративен систем – за административно работење (ERP-систем, DMS-систем за работа со документи,
систем за набавки, систем за управување со основните средства, систем за управување со едукативни курсеви
за вработените)
5. Корпоративен систем – за суштински и за специфични процеси на работа (GIS-систем, систем за управување
со проекти)
6. Системи за поддршка на донесување одлуки (Decision Support Systems)
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Очекуван
резултат-ефект

Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток
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1. Развој на човечките капацитети за секојдневна ефективна примена на информатичко-комуникациската
технологија во Општина Центар-Скопје
2. Модернизација на ИТ-инфраструктурата, подобрување на информатичката сигурност и безбедност на
системите. Вклучува: модернизација на компјутерската мрежа, подобрување и модернизација на главниот
дата- центар, набавка на нови работни станици.
3. Платформи за поддршка на деловната продуктивност на општинските служби и на Советот на Општина
Центар-Скопје. Вклучува: корпоративно решение за електронска пошта, интегрирано комуникациско решение
или, накратко, колаборациска платформа.
4. Корпоративен систем – за административно работење (ERP-систем, DMS-систем за работа со документи,
систем за набавки, систем за управување со основните средства, систем за управување со едукативни курсеви
за вработените)
5. Корпоративен систем – за суштински и за специфични процеси на работа (GIS-систем, систем за управување
со проекти)
6. Системи за поддршка на донесување одлуки (Decision Support Systems)
Намалувањето на ризикот е можно и со активно вклучување на академската заедница за помош во изработката
на ИТ-апликации, решенија, како и следење на имплементацијата и на успешноста.
Општина Центар-Скопје
2021 година

Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми

/

Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година
Вредност

Нема
Нема
Нема
/

Нема

2020
/

2021
21.300.000,00 денари

2022
31.000.000,00 денари

2023
74.800.000,00
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Активност бр.10
Очекуван
резултат-ефект
Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток
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Проект за реконструкција на улица Орце Николов во потег од бул.,,Св.Климент Охридски,, до ул.,,Франклин
Рузвелт,, , со воведувањена нов сообраќаен режим (кружен тек и пешачки патеки), реконтрукција на тротоари
и улично осветлување и интегриран систем за паметно паркирање на улица ,,Орце Николов,,
Ќе се реконструира целосно – коловозот, тротоари и улично осветлување на Орце Николов. Подобар
сообраќаен режим. Подобрување на условите за паркирање во Дебар Маало, намалување на гужвите и
поголема безбедност во сообраќајот.
Дебар Маало
2021 година

Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми

2021 година

Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година

Има проект
/
/
Вкупната проектирана вредност изнесува 98.430.000,00 денари

Вредност

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

2020

2021

2022

2023

/

78.430.000,00 денари

20.000.000,00

/
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Активност бр.11
Очекуван
резултат-ефект
Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток
Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми
Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година
Вредност
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Пренаменување на улица Мирослав Крлежа (поранешна Ѓуро Ѓаковиќ) во пешачка зона и резиденцијална зона,
со ново улично осветлување , поставување на урбана опрема и реконструкција на коловозот.
Реконструирана целосно и пренаменување во пешачка зона.

Дебар Маало
2021 година
2022 година
Потпрограма за уредување на градежно земјиште
Нема проект
Нема проект
Нема изведувач
Вкупната проектирана вредност изнесува 90.720.000,00 денари
2020

2021

2022

2023

720.000,00 денари
(обезбедени за изработка
на проекти)

20.000.000,00 денари

50.000.000,00 денари

20.000.000,00 денари

17 ептември 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 15

Активност бр.12
Очекуван
резултат-ефект
Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток
Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми
Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година
Вредност
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Комплетна реконструкција на улицата Аминта Трети (поранешна Ленинова) во потег од бул.,,Партизански
одреди,, до ул.,,Митрополит Теодосиј Гологанов,, , со реконтрукција на тротоари и улично осветлување.
Ќе се реконструира целосно – коловоз, тротоари и улично осветлување

З11 (Буњаковец 1)
2021 година
2022 година
Потпрограма за уредување на градежно земјиште
Нема проект
Нема проект
Нема изведувач
Вкупната проектирана вредност изнесува 68.000.000,00 денари
2020

2021

2022

2023

/

10.000.000,00 денари

48.000.000,00 денари

10.000.000,00 денари
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Активност бр.13
Очекуван
резултат-ефект
Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток
Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми
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Локалитет КРЊЕВО – реконструкција на улиците 166, 164 и Хусеин Бајрам, изградба на водовод, на
атмосферска и на фекална канализација, реконструкција на коловозот и на уличното осветлување.
Реконструирани
улиците 166, 164 и Хусеин Бајрам, изградба на водовод, на атмосферска и на фекална
канализација.
Крњево
2021 година
2021 година
Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект
Проект ИД
Фирма

Нема проект
Нема проект
Нема изведувач

Договор Вредност
Година

Вкупната проектирана вредност изнесува 25.650.000,00 денари
2020

2021

2022

Вредност
/
24.650.000,00 денари
1.000.000,00
Образложение: Средствата за овој Локалитет ќе бидат обезбедени од страна на Општината.

2023
/
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Активност бр.14
Очекуван
резултат-ефект
Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток
Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми
Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година
Вредност
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Локалитет БУЊАКОВЕЦ – реконструкција на улиците Рајко Жинзифов и Петар Поп Арсов.
Реконструкција на коловозот, само гребење и асфалтирање на улиците Рајко Жинзифов и Петар Поп Арсов.

З11 (Буњаковец )
2021 година
2022 година
Потпрограма за уредување на градежно земјиште
Нема проект
Нема проект
Нема изведувач
Вкупната проектирана вредност изнесува 18.000.000,00 денари
2020

2021

2022

2023

/

7.000.000,00 денари

11.000.000,00 денари

/
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Активност бр.15
Очекуван
резултат-ефект
Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток
Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми
Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година
Вредност
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Локалитет ДЕБАР МААЛО– реконструкција на улиците Алберт Ајнштајн, Донбас, Андон Дуков, Ј.Х.Џинот,
Партизанска, Ристо Шишков, Црвена Вода и Дебарца.
Реконструкција на коловозот, само гребење и асфалтирање на улиците и реконструкција на водоводна,
атмосферска и фекална канализација на Алберт Ајнштајн, Донбас, Андон Дуков, Ј.Х.Џинот, Партизанска, Ристо
Шишков, Црвена Вода и Дебарца.
З10 (Дебар Маало)
2021 година
2022 година
Потпрограма за уредување на градежно земјиште
Нема проект
Нема проект
Нема изведувач
Вкупната проектирана вредност изнесува 30.000.000,00 денари
2020

2021

2022

2023

/

7.000.000,00 денари

23.000.000,00 денари

/
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Активност бр.16
Очекуван
резултат-ефект
Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток
Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми
Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година
Вредност
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Населба Капиштец– реконструкција на улицата Народен фронт по цела должина , со подигање на пешачки
зони
Реконструкција на коловозот, само гребење и асфалтирање на улицата Народен фронт по цела должина

Ј07 (Капиштец)
2021 година
2022 година
Потпрограма за уредување на градежно земјиште
Нема проект
Нема проект
Нема изведувач
Вкупната проектирана вредност изнесува 38.000.000,00 денари
2020

2021

2022

2023

/

20.000.000,00 денари

18.000.000,00 денари

/
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Активност бр.17
Очекуван
резултат-ефект
Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток
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Населба Капиштец– реконструкција на улиците Козара и Елисие Поповски-Марко по цела нивна должина
Реконструкција на коловозот, само гребење и асфалтирање на улицата Козара по цела должина

Ј07 (Капиштец)
2021 година

Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми

2022 година

Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година

Нема проект
Нема проект
Нема изведувач
Вкупната проектирана вредност изнесува 30.000.000,00 денари

Вредност

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

2020

2021

2022

2023

/

15.000.000,00 денари

15.000.000,00 денари

/
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Активност бр.18

Набавка на три комунални возила за чистење на улиците на територија на Општина Центар-Скопје.

Очекуван
резултат-ефект

Со набавката на трите комунални возила се очекува поефикасно одрживање на улиците, почиста средина за
живеење.

Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми
Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година
Вредност

2023 година
Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Вкупната вредност изнесува 19.200.000,00 денари
2020

2021

2022

2023

/

3.200.000,00 денари

9.600.000,00 денари

6.400.000,00 денари

17 ептември 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 15

стр.35

Активност бр.19

Паметно паркирање (Смарт паркирање) на сите улици на територија на Општина Центар-Скопје.

Очекуван
резултат-ефект

Подобрување на условите за паркирање на цела територија на Општината, намалување на гужвите и поголема
безбедност во сообраќајот

Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток

На цела територија на Општина Центар-Скопје
2021 година

Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми
Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година
Вредност

2022 година
Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Вкупната вредност изнесува 14.500.000,00 денари
2020

2021

2022

2023

/

4.500.000,00 денари

10.000.000,00 денари

/

Во согласност со член 21-б став 3 од Законот за буџети („Службен весник на РМ“ бр. 64/05; 04/08; 103/08; 64/05; 156/09; 95/10;
180/11 и 171/12) донесеното во Планот на програми за развој за 2019 година е составен дел на Буџетот на Општина Центар-Скопје за
година.
Планот на програми за развој стапува во сила на денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина ЦентарСкопје“.

Бр. 08-4718 /12
16.9.2021 година
Скопје
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