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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 и 12/15), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката
за намера за задолжување на Општина Центар-Скопје во рамките
на Вториот проект за подобрување на општинските услуги
предвидени во компонентата А - Општински инвестиции,
МСИП 02/2018

Се објавува Одлуката за намера за задолжување на Општина Центар-Скопје
во рамките на Вториот проект за подобрување на општинските услуги
предвидени во компонентата А - Општински инвестиции, МСИП 02/2018,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 20. седница, одржана
на 14.11.2018 година.

Бр. 09-4989/3
14.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.

15 ноември 2018 година „Службен гласник“ на Општина Центар-Скопје“ број 19

стр.2

Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“
бр. 61/04; 96/04; 67/07; 156/09; 47/11 и 192/15), член 4 од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05; 88/08; 35/11 и
139/14), член 36 став 1 точка 5 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 Центар-Скопје
бр. 1/06 и 12/15), Советот на Општина Центар-Скопје на 20. седница,
одржана на 14.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА

за намера за задолжување на Општина Центар-Скопје во рамките
на Вториот проект за подобрување на општинските услуги
предвидени во компонентата А - Општински инвестиции,
МСИП 02/2018

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува намера за задолжување на Општина ЦентарСкопје во рамките на Вториот проект за подобрување на општинските
услуги предвидени во компонентата А - Општински инвестиции, преку
аплицирање на Јавен повик бр. Втор МСИП 02/2018.
Задолжувањето ќе се оствари преку потпишување Договор за подзаем со
Министерството за финансии, во рамките на средствата што се обезбедени
со Вториот проект МСИП 2, финансиран со заем од Меѓународната банка за
обнова и развој - Светска банка.
Цел на ова задолжување е финансирање на следниве инвестициски проекти
на Општина Центар-Скопје:
Изградба на коловоз и на тротоари, изградба на водовод, атмосферска и
фекална канализација на ул. „Новопланирана 2“ - крак на ул. „Васил
Ѓоргов“, набавка на возила за одржување на комуналната хигиена на
територијата на Општина Центар - Скопје, реконструкција на коловоз и
тротоари и изградба на водовод, фекална и атмосферска канализација за
станбена улица 3, станбена улица 2 и пешачка улица 102а и реконструкција
на ЈУОДГ „Раде Јовчевски Корчагин“ - клон „Пепелашка“ и електронски
услуги на граѓаните.
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Член 2
Условите на задолжувањето ќе се утврдат по одобрувањето на проектот од
Министерството за финансии, а во согласност со условите наведени во
Јавниот повик.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-4989/2
14.11.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Јана Белчева Андреевска 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 и 12/15), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за работа во областа на
располагањето со градежното земјиште во сопственост на
Република Македонија, на подрачјето на Општина Центар-Скопје
за 2018 година

Се објавува Програмата за работа во областа на располагањето со
градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, на
подрачјето на Општина Центар-Скопје за 2018 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 20. седница, одржана
на 14.11.2018 година.

Бр. 09-4989/5
14.11.2018 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 РМ“ бр. 5/02) и член 99 од Законот за градежно
земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 15/15; 98/15; 193/15; 226/15; 31/16;
142/16 и 190/16), Советот на Општина Центар-Скопје на 20. седница,
одржана на 14.11.2018 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ
ЗА ПЕРИОД НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ
2018 ГОДИНА
ВОВЕД:
Општ дел
Во согласност со Законот за градежно земјиште („Службен весник на
РМ“ бр. 15/15; 98/15; 193/15; 226/15; 31/16; 142/16 и 190/16), градежното
земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија,
општините, општините во градот Скопје и Градот Скопје, домашни и
странски правни и физички лица.
Одделни изрази употребени во Програмата го имаат следново
значење, дефинирано во согласност со Законот за градежно земјиште:
- Градежно земјиште е земјиштето што е планирано со
урбанистички план, урбанистичко-планска документација или
проект за инфраструктура.
- Градежна парцела е дел од градежно земјиште чии граници се
утврдени
со
урбанистички
план,
урбанистичко-планска
документација или проект за инфраструктура предвидени со
Законот за просторно и урбанистичко планирање. Градежната
парцела може да се состои од една или од повеќе катастарски
парцели или од делови на катастарски парцели.
- Уредено градежно земјиште е земјиштето на кое се изградени
објекти на комунална инфраструктура заради обезбедување
непречен пристап до градежна парцела на јавен пат, објекти на
водоводна, фекална и на атмосферска канализација и друга
инсталација, со приклучоци до градежна парцела.
- Објект од траен карактер е објект што е запишан во јавните книги
за запишување на правата на недвижностите.
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Времен објект е монтажно-демонтажен или типски објект што се
поставува на градежно неизградено земјиште заради привремена
употреба на просторот, до реализацијата на урбанистичкиот план
за градежното земјиште на кое е поставен времениот објект.
Инфраструктурен објект е објект од областа на сообраќајот
(копнен, воден и воздушен сообраќај), подземна или надземна
инсталација (вод) и електронски комуникациски мрежи и средства,
со сите нивни придружни инсталации, предвидени со проект за
инфраструктура.
Правните и физичките ограничувања за располагање со градежно
земјиште во сопственост на Република Македонија претставуваат
право на користење, службеност, закуп, реален товар, хипотека и
други стварни права на градежното земјиште евидентирани во
имотниот лист за земјиштето, како и времени објекти, објекти што
се сопственост на Република Македонија, сопственост на
општините, општините во градот Скопје, односно Градот Скопје и
сопственост на јавните претпријатија и други субјекти основани од
Собранието на Република Македонија и од Владата на Република
Македонија и на јавните претпријатија основани од општините,
општините во градот Скопје, односно Градот Скопје, за кои постои
опасност од уривање и објекти што не се запишани во јавната
книга за запишување на правата на недвижностите.

Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски и
служи за доброто на сопственикот и на заедницата. Сопственоста на
градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука
за стекнување сопственост на градежното земјиште за општините,
општините во градот Скопје и за Градот Скопје донесува Советот.
Сопственоста на општините им ги овозможува следниве права: на
градење, користење, пренесување на правото на градење на други лица и
отуѓување на градежното земјиште.
Со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија
управува Владата на Република Македонија.
Градежното земјиште наменето за општа употреба може да го
користат сите правни и физички лица, општините, општините во градот
Скопје и Градот Скопје. Владата на Република Македонија може да им го
пренесе на општините правото на користење.
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Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и
сѐ она што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.
Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република
Македонија, а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.
Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено,
уредено и неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е
изграден објект од траен карактер и земјиштето што служи за редовна
употреба на објектот во границите на градежната парцела.
Прометот со градежното земјиште е слободен.
Градежното земјиште во сопственост на Република Македонија може
да се отуѓи, да се даде на користење (концесија или јавно-приватно
партнерство), да се даде под долготраен и краткотраен закуп, да се
разменува или да се востановат други стварни права.
А) Просторен опфат и предмет на Програмата
Предмет на Програмата е менаџирањето со градежното земјиште во
сопственост на Република Македонија што се наоѓа на територијата
на Општина Центар-Скопје, дефинирана според територијалната
организација на Република Македонија, а во периодот ноемвридекември 2018 година, врз основа на донесен детален урбанистички
план.
За да може да се врши отуѓување или давање под закуп на
градежното земјиште, ќе се изработи мапа на државното градежно
земјиште во Општината со сите нумерички податоци за него.
Во текот на годишната Програма се предвидува предмет на
менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република
Македонија да бидат градежни парцели од локалитетите што се
опфатени во следниве детални урбанистички планови:


Измена и дополнување на ДУП за дел од локалитетот
Буњаковец 1 УМ 1; УМ 2; УМ 3; УМ 4; УМ 5; УМ 6; УМ 8; УМ 9;
УМ 10; УМ 11; УМ 12; УМ 13; УМ 14; УМ 15; УМ 18; УМ 19; УМ
20; УМ 22 и УМ 23, Општина Центар-Скопје, донесен со Одлука
бр. 07-3625/14 од 10.5.2012 година.
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Б) Основи за изработка на Програмата


Законска основа
Законска основа на Годишната програма за управување со
градежното земјиште се: Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), Законот за градежно земјиште („Службен
весник на РМ“ бр. 15/15; 98/15; 193/15; 226/15; 31/16; 142/16 и
190/16).



Основни плански документи
Други документи потребни за изработка на Програмата се следниве
стратегиски, развојни и плански документи донесени на локално
ниво:
o Генерален урбанистички план на Град Скопје за плански
период од 2012 до 2022 година.
o Локален акционен план за животната средина за
Општина Центар-Скопје за плански период од 2013 до 2018
година.
o Детални урбанистички планови:
 Измена и дополнување на ДУП за дел од локалитетот
Буњаковец 1 УМ 1; УМ 2; УМ 3; УМ 4; УМ 5; УМ 6; УМ 8; УМ
9; УМ 10; УМ 11; УМ 12; УМ 13; УМ 14; УМ 15; УМ 18; УМ 19;
УМ 20; УМ 22 и УМ 23, Општина Центар-Скопје, донесен со
Одлука бр. 07-3625/14 од 10.5.2012 година.

В) Лица вклучени во изработката на Програмата
 м-р Дамјан Цингарски, диа помошник-раководител на Сектор за
урбанизам
 Маја Дичева - виш соработник за контрола на буџетско работење во
Одделението за буџетска контрола, Сектор за финансиски прашања.
ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:
1. Цели на Програмата
 Општи цели на Програмата
Обезбедување услови за социоекономски развој на општината преку
правење просторни услови за развој.
 Конкретни цели на Програмата по урбани блокови и/или
локалитети
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Заинтересираните граѓани или правни субјекти за изградба на
деловни или на станбени простори може да ја реализираат својата
потреба, а со тоа да придонесат за развој на населеното
место/локалитет, користење на локалните ресурси, вработување на
лица и воопшто обезбедување подобри услови за живеење.
2. Обем и преглед на градежното земјиште што е предмет на
Програмата
 Графички прилози со обележани градежни парцели што ќе
бидат предмет на менаџирање, идентификувани со број на
градежните парцели од соодветниот ДУП

(на крајот на Програмата следуваат графички прилози што се
составен дел од оваа Програма)

 Детален преглед на градежни парцели (табеларен прилог)
А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување
по пат на јавно наддавање

(следува табеларен прилог)
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Табеларен прилог:

Ред.
бр.

1

ДУП

Бр. на
гардежна
парцела

Измена и дополнување
на ДУП за дел од
локалитетот Буњаковец
1 УМ 1; УМ 2; УМ 3; УМ
4; УМ 5; УМ 6; УМ 8; УМ
9; УМ 10; УМ 11; УМ 12;
УМ 13; УМ 14; УМ 15; УМ
18; УМ 19; УМ 20; УМ 22
и УМ 23, Општина
Центар-Скопје

6.1

ул.

Бр. на
КП

КО

Никола
Тримпаре
бр.5

11790

Центар
1

Намена

Површ. на
парцела
(м²)

Површ. за
градба
(м²)

Развиена
брутобповршина
(м²)

Коеф. на
искористеност

Процент на
изграденост
%

Макс.
висина

Макс.
катност

А2

398

177

1062

2,67

44,5

16

П+4+Пк

15 ноември 2018 година „Службен гласник“ на Општина Центар-Скопје“ број 19

стр.11

3. Маркетинг-стратегија за промоција на градежното земјиште што
е предмет на оваа Програма
 Дефинирање на целни групи за одделни групи градежни
парцели
 Определувањето на маркетинг-стратегијата почнува со дефинирање
на целната група инвеститори, т.е. претпоставување на
заинтересираните страни за купување на градежното земјиште.
 Со оглед на различната намена и местоположба на градежното
земјиште што ќе биде понудено, логично е целните групи за
одделни локации да бидат различни, а во согласност со
урбанистичките планирања на Општината за секој плански простор
што е опфатен со урбанистичките планови.
 Заинтересирани страни, всушност, се потенцијалните купувачи на
државното градежно земјиште и идните инвеститори на објекти,
односно претставуваат целна група на активностите од маркетингстратегијата.
 Дефинирање на најефикасните маркетинг-пристапи, алатки
и канали
 Идентификувањето на најефикасните маркетинг-пристапи, алатки и
канали за комуницирање, за промовирање на понудата до
заинтересираните страни е преку разни медиуми: ТВ-реклами, вебстраницата на Општина Центар-Скопје, интернет-објави, билборди,
постери, јавни повици и сл., во зависност од расположливите
ресурси на Општината, во однос на постоењето на претходно
наведените можности за маркетинг-промовирање.
 Дефинирање на опфатот и на трошоците поврзани со
имплементацијата на маркетинг-стратегијата
 Со цел да се минимизираат финансиските трошоци поврзани со
објавувањето огласи за отуѓување, односно давање под закуп на
градежното земјиште се предвидува градежните парцели што се
предмет на годишната Програма да се објавуваат во турнуси,
според заинтересираноста на граѓаните.
 Секој турнус би опфатил објавување оглас за градежна парцела што
се наоѓа во состав на одреден урбан блок или локалитет.
Динамиката на реализација мора јасно да посочи која градежна
парцела ќе се објавува во кој турнус и кога би се реализирало
објавувањето за тој турнус.
 Буџет - 25.000,00 денари.
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 Дефинирање на временската рамка за имплементација на
маркетинг-стратегијата
- Маркетинг-пристапот, алатките и каналите за комуницирање,
т.е. промовирање се лимитирани од повеќе аспекти, но, главно,
од финансиската моќ на Општината, а притоа запазувајќи го
законскиот минимум на јавно огласување.
- Во текот на периодот, односно сè до реализацијата на
Програмата, маркетинг-стратегијата мора да обезбеди праќање
на вистинска, навремена и прецизна информација на вистинска
адреса.
 Лица задолжени за имплементација на маркетингстратегијата
Од Општината ќе биде формирана Комисија за продажба на
градежното земјиште во државна сопственост што ќе ја спроведува
целата постапка за отуѓување на земјиштето.
4. Динамика за реализација на Програмата
 Број на турнуси за објавување оглас, временски период за
објавување на огласите и распределба на градежните
парцели по турнуси
Со цел да се минимизираат финансиските трошоци поврзани со
објавувањето огласи за отуѓување, односно давање под закуп на
градежното земјиште се предвидува градежните парцели што се
предмет на годишната Програма да се објавуваат во турнуси.
Секој турнус би опфатил објавување оглас за градежна парцела што
се наоѓа во состав на одреден урбан блок или локалитет. Динамиката
за реализација мора јасно да посочи која градежна парцела ќе се
објавува во кој турнус и кога би се реализирало објавувањето за тој
турнус.
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Табела:
Ред. Градежна
ДУП
бр. парцела

1



6.1

Измена и
дополнување
на ДУП за дел
од
локалитетот
Буњаковец 1
УМ 1; УМ 2;
УМ 3; УМ 4;
УМ 5; УМ 6;
УМ 8; УМ 9;
УМ 10; УМ 11;
УМ 12; УМ 13;
УМ 14; УМ 15;
УМ 18; УМ 19;
УМ 20; УМ 22
и УМ 23

Временски
Број на
период за
Број на
турнуси за
објавување градежни
објавување
на
парцели
оглас
огласите

1

2018
година

1

Пропишување на условите за наддавање
Постапката за отуѓување или давање под долготраен и краткотраен
закуп на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија
се спроведува во согласност со Законот за градежно земјиште, со
електронско
јавно
наддавање
на
интернет-страницата
www.gradezno-zemjiste.mk, со претходно дадена објава од
Комисијата за спроведување постапки за јавно наддавање.
Објавата за отуѓување, односно за давање под долготраен закуп на
градежно земјиште во сопственост на Република Македонија
задолжително содржи податоци за:
- градежното земјиште што е предмет на отуѓување или давање
под долготраен закуп (намена, површина на градежна парцела,
катастарски парцели што се опфатени со градежната парцела,
површина за градба, изградена бруто-површина, коефициент на
искористеност, процент на изграденост, катност и/или висина и
друго),
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- почетната цена по квадратен метар за градежното земјиште што
е предмет на отуѓување, односно почетна цена по квадратен
метар за годишна закупнина за градежното земјиште што се дава
под долготраен закуп,
- рокот за поднесување и начинот на поднесување на пријавите за
учество на јавното наддавање,
- времето на почнување и времетраењето на јавното наддавање,
- условите за учество на јавно наддавање за странски физички и
правни лица,
- банкарската гаранција за сериозност на понудата во износ од
100% до 500% од вкупната почетна цена на градежното
земјиште, односно од 100% до 500% од вкупната почетна
годишна закупнина кога земјиштето се дава под долготраен
закуп, но не помалку од 30.000 денари,
- обврската на најповолниот понудувач да ги уплати средствата
во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување
за избор и до Комисијата да достави доказ за извршена уплата со
целокупната документација што е потребна за учество во јавното
наддавање, во спротивно нема да се пристапи кон склучување
договор, а доставената банкарска гаранција за сериозност на
понудата на најповолниот понудувач ќе биде активирана и тој
нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за
предметната градежна парцела,
- рокот за прибавување одобрение за градење, како и рокот за
изградба на објектот,
- минималниот процент што треба да биде изграден од вкупно
развиената површина за градење предвидена со урбанистичкиот
план за предметната градежна парцела, кој не смее да биде
помалку од 30%,
- начинот и постапката за спроведување на наддавањето
(потребен број на учесници во согласност со законот,
минималниот чекор на зголемување на вредноста по квадратен
метар на градежното земјиште, дефинирање на почетокот и на
крајот на јавното наддавање, рокот за уплата на најповолната
понуда, обврски за плаќање на данокот на промет, обврска за
трошоци за солемнизација на договорот и право на приговор),
- интернет-страницата на која ќе се врши јавното наддавање и
- други обврски што треба да ги исполни најповолниот понудувач
што би биле утврдени со договорот за отуѓување, односно давање
под долготраен закуп.
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Јавното наддавање се врши во согласност со одредбите од
Законот за градежно земјиште.


Лица надлежни за реализацијата на Програмата
Лица што ќе ги спроведуваат постапките за отуѓување или давање
под закуп на градежно земјиште во сопственост на Република
Македонија и кои поседуваат овластување се:
- м-р Дамјан Цингарски, диа помошник-раководител на Сектор за
урбанизам;
- м-р Адријана Крстовска, дги - раководител на Одделение за
комунални работи и заштита на животната средина, Сектор за
уредување на градежно земјиште, комунална работа и заштита на
животната средина;
- м-р Билјана Велјанова, дипл. правник - советник за управноправни работи, Одделение за градежништво, Сектор за урбанизам;
- Маја Дичева, дипл. екон. - виш соработник за контрола на
буџетско работење во Одделението за буџетска контрола, Сектор
за финансиски прашања.

5. Процена на финансиските приливи по основа на реализација на
Програмата (приходна страна на Програмата)
Процената на финансиските приходи се прави кумулативно за секое
населено место одделно, според просечната пазарна цена за квадратен
метар градежно земјиште по зони.
6. Процена на финансиските средства потребни за реализација на
Програмата (расходна страна на Програмата)
Финансиските средства потребни за реализација на Програмата се
состојат од збир на проценетите финансиски средства што се потребни за
реализирање на сите неопходни активности:
7. Водење регистар на градежно земјиште што е отуѓено и дадено
под долготраен и под краткотраен закуп
-

Општината ќе води регистар на градежното земјиште во сопственост
на Република Македонија на територијата на Општина Центар-Скопје
што е отуѓено и дадено под долготраен и под краткотраен закуп.
Регистарот се води во електронска форма, преку софтвер за
електронско следење на договорите за градежно земјиште во
сопственост на Република Македонија што е отуѓено и дадено под
долготраен и под краткотраен закуп.
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8. Преодни и завршни одредби
-

Програмата ја усвојува Советот на Општина Центар-Скопје.
Програмата може да се изменува и да се дополнува на начин и со иста
постапка по која и се донесува.
За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на
Општина Центар-Скопје.
Програмата стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.
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Графички прилог: Парцела бр. 1
ДУП: Измена и дополнување на ДУП за дел од
локалитетот Буњаковец 1 УМ 1; УМ 2; УМ 3; УМ 4; УМ
5; УМ 6; УМ 8; УМ 9; УМ 10; УМ 11; УМ 12; УМ 13; УМ
14; УМ 15; УМ 18; УМ 19; УМ 20; УМ 22 и УМ 23
Одлука бр.: 07-3625/14 од 10.5.2012
Намена на градба: Домување во станбени згради
Улица: „Никола Тримпаре“ бр.5
K.O. Центар 1 K.П. 11790
M:1:1000

ОПШТИНА ЦЕНТАР
Сектор за урбанизам
- Одделение за градежништво

Табеларен приказ

Блок
Модул 6
П (м2)
градба
177

Градежна
парцела
6.1
Бруто (м2)
развиена
1062

Бр. 08-4989/4
14.11.2018 година
Скопје

Класа на намена
А2
Коефициент на
искористеност
2,67

Макс. висина
16
Процент на
изграденост %
44,5

Макс.
катност
П+4+Пк

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Јана Белчева Андреевска с.р.

Површина на
парцела (м2)
398
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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 и 12/15), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Планот на програма за развој на
Општина Центар-Скопје за период 2019-2021 година

Се објавува Планот на програма за развој на Општина Центар-Скопје за
период 2019-2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 20. седница, одржана
на 14.11.2018 година.

Бр. 09-4989/7
14.11.2018 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 и 12/15), Советот на
Општина Центар-Скопје на 20. седница, одржана на 14.11.2018 година,
донесе

ПЛАН
НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ ЗА ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ, КОЈА СЕ СОСТОИ ОД:

I.

Реконструкција на основните училишта

II.

Подобрување на енергетската ефикасност на основните
училишта

III.

Изградба на ново основно училиште во населбата
Капиштец

IV.

Реконструкција на детските градинки

V.

Подобрување на енергетската ефикасност на детските
градинки

VI.

Реконструкција и изградба на инфраструктура

VII.

Изработка на проект за нова детска градинка

VIII.

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

IX.

Изградба на монтажен паркинг во функција на објекти

X.

Модернизација на ИТ-системите во Општина Центар-Скопје
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ОСНОВНИ УЧИЛИШТА И ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

РЕАЛИЗИРАНО И ОСТАНАТО ЗА ИСПЛАТА
1. Доградба на училници во ОУ „Гоце Делчев“ - реализирани се
10.200.000,00 денари, а за исплата останати се 12.300.000,00 денари.
2. ЈУДГ „13 Ноември“ - матичен објект - Реконструкцијата на објектот реализирани се 24.500.000,00 денари, а за исплата останати се
4.500.000,00 денари.
ВО ТЕК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
1. Изградба на ново основно училиште во населбата Капиштец и проект
и изведба на Центар за церебрална парализа, деца со посебни
потреби - реализирани се 202.750.000 денари, за реализација и
исплата останати се 237.250.000,00 денари (142.250.000,00 денари се
средства обезбедени од Општината, а 95.000.000.000,00 денари се
средства што остануваат од кредитот).
2. ОУ „Димитар Миладинов“ - изведба на термоизолација на фасадните
ѕидови, изведба на термоизолација на покривот, изработка на проект
- планирани се 20.000.000,00 денари (од кои 11.500.000,00 денари ќе
бидат средства обезбедени од Општината, а 8.500.000,00 денари ќе
бидат од донации).
ПЛАНИРАНИ
1. ОУ „Кочо Рацин“ - изведба на термоизолација на дел од фасадните
ѕидови, санација на оштетените делови на фасадата и на оградата,
изработка на проект - планирани се 2.500.000, 00 денари.
2. ЈУОДГ „Р.Ј.Корчагин“ - објект „Пепелашка“ - Предвидена е целосна
реконструкција на клонот - планирани се 27.000.000,00 денари.
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3. ЈУОДГ „13 Ноември“ - објект „Јасмин“, изведба на термоизолација на
фасадните ѕидови, изведба на термоизолација на покривот и замена
на подовите, изработка на проект - планирани се 8.000.000,00
денари.
4. Проект за адаптација и пренамена на Центар за деца со посебни
потреби во детската градинка на ул. „Мирче Ацев“, населба Пролет,
со површина од 250 м2 и нејзина реализација со опремување и
партерно уредување - планирани се 5.700.000,00 денари (од кои
700.000,00 денари се планирани да бидат наменети за изработка на
проектна документација, а 5.000.000,00 денари за реализација на
градинката).

УЛИЦИ
ВО ТЕК НА РЕАЛИЗАЦИЈА
1. Градска четврт МАЏИР МААЛО - ул. „Ѓуро Ѓоновиќ“ - во тек на
реализација, реализирани се 9.700.000 денари, а за исплата останати
се 34.000.000,00 денари.
2. Локалитет ДОЛНО ВОДНО - во тек на реализација и за исплата ќе
има 34.000.000,00 денари.
ПЛАНИРАНИ
1. Локалитетот Тасино чешмиче - планирани се 31.800.000,00 денари.
2. Изградба на инфраструктура, на коловоз и на тротоари на ул.
„Новопланирана 2“ - крак на ул. „Васил Ѓоргов“ - планирани се
49.700.000,00 денари, од кои 19.700.000,00 денари ќе бидат за
реализација на улицата, а 30.000.000,00 денари за експропријација
на земјиштето.
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ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
ПЛАНИРАНИ
1. Модернизирање на системот за јавно осветлување со воведување на
ЛЕД-технологија и со примена на современи техники за управување и
надзор - планирани се 128.000.000,00 денари.

ИЗГРАДБА НА МОНТАЖЕН ПАРКИНГ
ПЛАНИРАНИ
1. Изградба на монтажен паркинг на ул. „Орце Николов“, во функција на
објекти - планирани се 58.000.000,00 денари.

МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ИТ-СИСТЕМИТЕ
ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ
ПЛАНИРАНИ
Модернизација на ИТ-системите во Општина Центар-Скопје, како
технолошка модернизација, така и зголемување на човечките капацитети за
работа со технологии.
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Активност
Очекуван резултатефект

Доградба на училници во ООУ „Гоце Делчев“
Зголемување на капацитетот на училиштето, подобри услови за учениците

Ризик

Беше одложен рокот на изведба на објектот. На северната страна на објектот се појави водоводна цевка Ф150
што е невозможно да се дислоцира. Изработен е нов проект за измени во текот на градбата со повлекување на
објектот во сутеренот и во приземјето со што се намалува квадратурата.

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

ООУ „Гоце Делчев“ - Општина Центар-Скопје
август 2017 година
Завршена на крајот на 2018 година

Проект

Основен проект за доградба и за реконструкција на објектот на ОУ „Гоце Делчев“ - Општина Центар-Скопје

Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Основен проект за измени во текот на градбата за доградба и за реконструкција на објектот на ООУ „Гоце
Делчев“ - Општина Центар-Скопје
Проект ИД
32 / 14
П - 76 / 17
Фирма
„Виа“ Доо Вевчани
Договор - Вредност Вкупната вредност на договорот изнесува 22.500.000,00 денари
Година
2019
2020
2021
Вредност
12.300.000,00 денари
/
/
Образложение : Доградбата на училници во ООУ „Гоце Делчев“ е завршена во октомври 2018 година, а стои во 2019 година поради
ситуации за плаќање што ќе се извршат во 2019 година.
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ООУ „Кочо Рацин“ - изведба на термоизолација на дел од фасадните ѕидови, санација на оштетените делови на
фасадата и на оградата, 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

Зависи од донацијата од достапните ЕУ-фондови
ООУ „Кочо Рацин“
2019 година
2019 година

Проект
Проект ИД
Фирма
Договор - Вредност
Година
Вредност

Нема проект
Нема проект
Нема изведувач
Вкупната проектирана вредност изнесува 2.500.000,00 денари
2019
2020
2.500.000,00 денари
/

Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште

2021
/
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ООУ „Димитар Миладинов“ - изведба на термоизолација на фасадните ѕидови, изведба на термоизолација на
покривот, изработка на проект, распишување тендер и реализација и менување на прозорци
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

Зависи од донацијата од достапните ЕУ-фондови
ООУ „Димитар Миладинов“
2018 година
2019 година

Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година
Вредност

Има проект
Има проект
Нема изведувач
Вкупната проектирана вредност изнесува 20.000.000,00 денари

Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште

2019
2020
2021
20.000.000,00 денари
/
/
(од кои 11.500.000,00 денари ќе
бидат средства обезбедени од
Општината, а 8.500.000,00 денари ќе
бидат од донации)
Образложение : Во тек е постапка за јавна набавка за избор на изведувач, а во ноември се избира најповолен изведувач за изведба
во ООУ „Димитар Миладинов“.
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Изградба на ново основно училиште во населбата Капиштец и проект и изведба на Центар за церебрална
парализа , деца со посебни потреби
Подобрување на условите на делот од Општина Центар-Скопје, подобри услови за учениците, капацитет на
основното училиште - 500 деца, 12.000 м2

Ризик

Се појавија подземни води и поради тоа се одложи рокот за изградба. Бараката каде што се сместени децата со
церебрална парализа сè уште не е отстранета и затоа ќе биде потребен анекс-договор за продолжување на
рокот за изведба и поради тоа рокот на завршување на изградбата ќе биде 2019 година.

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

ИЗГРАДБА НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО НАСЕЛБАТА КАПИШТЕЦ
ноември 2016 година
2019 година

Проект
Проект ИД
Фирма
Договор - Вредност
Година
Вредност

Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Основен проект
07/15 од 2.2015 година
„Вардарградба“
Вкупната вредност на договорот изнесува 440.000.000,00 денари
2019
2020
2021
237.250.000,00 денари
/
/
(100.000.000,00 денари се средства
обезбедени од општината,
42.250.000,00 денари се средства кои
ќе бидат обезбедени од донации, а
95.000.000.000,00 денари се средства
кои остануваат од кредитот).
Образложение: При изградбата на новото основно училиште во населба Капиштец ќе биде сместен и Центарот за церебрална
парализа, деца со посебни потреби, кој досега се наоѓа во населбата Пролет.
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ЈУДГ „13 Ноември“ - матичен објект - Беше планирано реконструкцијата на објектот да се реализира во
три фази, а две фази целосно се завршени во 2015 година.
Третата фаза е завршена и со тоа е комплетирана целосната реконструкција, меѓутоа до моментот на
усвојување на Планот на програми за развој 2017-2019 година не е доставена завршната ситуација за
исплата.
Подобрување на условите на делот од Општина Центар-Скопје, подобри услови за децата во
градинките

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

Реализирано
ЈУДГ „13 Ноември“ - матичен објект
2015 година

Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година

Основен проект за реконструкција
/
„Жикол“
Вкупната договорена вредност изнесува 29.000.000,00 денари, а за претходните две години (2015 и
2016) исплатена е разликата до договорената вредност.
2019
2020
2021

2017 година
Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Вредност
4.500.000,00 денари
/
/
Образложение: Оваа активност стои во 2019 година само поради тоа што не е доставена ситуација за плаќање што треба
да се потпише од надзорниот орган.
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Активност

ЈУОДГ „Р.Ј.Корчагин“ - објект „Пепелашка“ - Предвидена е целосна реконструкција на клонот

Очекуван
резултат-ефект

Подобрување на условите на делот од Општина Центар-Скопје, подобри услови за децата во
градинките

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

Зависи од донацијата од достапните ЕУ-фондови и од Владата на РМ
ЈУОДГ „Р.Ј.Корчагин“ - објект „Пепелашка“
јуни 2019 година
2019 година
Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект
Основен проект
Проект ИД
П-41/17, 6. 2017 година
Фирма
Нема изведувач
Договор Вкупната проектирана вредност изнесува 27.000.000,00 денари
Вредност
Година
2019
2020
2021
Вредност
27.000.000,00 денари
/
/
Образложение: Реализацијата на оваа активност зависи од донацијата од достапните ЕУ-фондови и од Владата на РМ.
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Ризик
Локација - ДУП
Датум за
почеток
Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми
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ЈУОДГ „13 Ноември“ - објект „Јасмин“, изведба на термоизолација на фасадните ѕидови, изведба на
термоизолација на покривот и замена на подовите, изработка на проект, распишување тендер и
реализација
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
Зависи од донацијата од достапните ЕУ-фондови и од Владата на РМ
ЈУОДГ „13 Ноември“- објект „Јасмин“
2020 година
/
Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект
Нема
Проект ИД
Нема
Фирма
Нема изведувач
Договор Вкупната проектирана вредност се зголемува и изнесува 8.000.000,00 денари
Вредност
Година
2019
2020
2021
Вредност
/
8.000.000,00 денари
/
Образложение: Реализацијата на оваа активност зависи од донацијата од достапните ЕУ-фондови и од Владата на РМ.
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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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Со цел да се решат инфраструктурните проблеми на поголеми локалитети на територијата на Општина
Центар-Скопје, се предвидува фазна реализација на изградбата и на реконструкцијата на
инфраструктурните мрежи во периодот од 2017 до 2019 година. Градска четврт МАЏИР МААЛО ул. „Ѓуро Ѓоновиќ“
Изградба на фекален колектор, фекална и атмосферска канализација и реконструкција на коловозот и
на тротоарите на ул. „Ѓуро Ѓоновиќ“ на локалитетот Маџир Маало
Зависи од условите на терен, од подземните инсталации и од делот што навлегува во друга општина
(Аеродром)
ДУП Маџир Маало - Градска четврт ул. „Ѓуро Ѓоновиќ“
март 2017 година
2019 година
Потпрограма за уредување на градежно земјиште
Основен проект за реконструкција на постојната улична мрежа (коловоз со тротоари) на ул. „Ѓуро
Ѓоновиќ“ во Општина Центар-Скопје со тех. бр. 35/14, јуни 2014 година, основен проект за фекален
колектор и фекална канализација за ул. „Ѓуро Ѓоновиќ“, со приклучок на ул. „Владимир Комаров“, со
тех. бр. П29/17, март 2017 година, атмосферска канализација на ул. „Ѓуро Ѓоновиќ“, со тех. бр. П302/17, март 2017 година
35/14 од јули 2014 година, П29/17 од март 2017 година и П30-2/17 од март 2017 година
„Вардар Градба“
Вкупната вредност на договорот изнесува 43.700.000,00 денари
2019
34.000.000,00 денари

2020
/

2021
/
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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 2017 до 2019 година.
Локалитет Долно Водно - Изградба на атмосферска канализација и водоводна канализација на ул. „Ганчо
Хаџипанзов“, изградба на атмосферска и на водоводна канализација на ул. „Димитар Пандилов“, реконструкција
на коловозот на ул. „Димитар Пандилов“, реконструкција на коловозот на ул. „Ганчо Хаџипанзов“, изградба на
атмосферска канализација на ул. „Караорман“, реконструкција на коловозот на ул. „Караорман“.
Изградба на атмосферска канализација на ул. „Ганчо Хаџипанзов“, изградба на атмосферска канализација на ул.
„Димитар Пандилов“, реконструкција на коловозот на ул. „Димитар Пандилов“, реконструкција на коловозот на
ул. „Ганчо Хаџипанзов“

Ризик

Зависи од условите на терен и од подземните инсталации

Локација - ДУП

ДУП Долно Водно

Датум за почеток

2018 година

Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми

2019 година

Проект

Основни проекти

Проект ИД

/

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Фирма
Договор Вредност
Година
Вредност

Вкупната проектирана вредност изнесува 36.000.000,00 денари
2019

2020

2021

36.000.000,00 денари

/

/

Образложение: Сѐ уште не е завршена јавната набавка за ул. „Ганчо Хаџипанзов“ и активноста за оваа улица ќе се реализира во 2019
година, при крај се градежните активности за ул. „Димитар Пандилов“, а за ул. „Караорман“ е завршена јавната набавка и договорот
изнесува 2.200.000,00 денари.
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Активност

Со цел да се решат инфраструктурните проблеми на поголеми локалитети на територијата на Општина Центар-Скопје, се
предвидува фазна реализација на изградбата и на реконструкцијата на инфраструктурните мрежи во периодот од 2019 до
2020 година. Локалитет Тасино чешмиче во кој спаѓаат улиците „Димитар Беровски“, „Востаничка“, „Рилски конгрес“ и
„Банско“.
- Вкупно потребниот буџет за реализација на инфраструктурата на локалитетот изнесува 31.800.000,00 денари и презентиран
по фази изнесува:
- Изработка на проекти - 1.800.000,00 денари, средства што ќе бидат обезбедени од Општината
- Водовод, атмосферска и фекална канализација - 10.000.000,00 денари
- Коловоз - 15.000.000,00 денари
- Тротоари и по потреба улично осветлување - 5.000.000,00 денари
За реализација на инфраструктурата е изготвен еден дел од основните проекти, а се планира останатиот дел од основните
проекти да се изготви во 2019 година и со нив ќе се аплицира за донација од расположливите и од достапните ЕУ-фондови и
од други фондови

Очекуван резултатефект

Изградба на водовод, на атмосферска и на фекална канализација за локалитетот Тасино чешмиче, реконструкција на коловозот и на
тротоарите

Ризик

Зависи од условите на терен и од подземните инсталации

Локација - ДУП

ДУП Тасино чешмиче

Датум за почеток

2019 година

Датум за
завршување
Поврзаност со други
програми
Проект

2020 година

Проект ИД

/

Фирма

Нема изведувач

Договор - Вредност

Вкупната проектирана вредност изнесува 31.800.000,00 денари

Година

Потпрограма за уредување на градежно земјиште
Основни проекти

2019

2020

2021

15.900.000,00 денари
Вредност
15.900.000,00 денари
(од кои 1.800.000,00 денари се средства
што ќе бидат обезбедени од Општината)
Образложение: Се планира оваа активност да се реализира во 2019 година поради тоа што во претходните години немало доволно финансиски средства за тоа.
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Очекуван
резултат-ефект
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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 на водоводна канализација, изградба на
коловоз и експропријација.
Изградба на коловоз и на тротоари, изградба на водовод, на 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

Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година
Вредност

Основни проекти
/
Нема изведувач
Вкупната проектирана вредност изнесува 49.700.000.000,00 денари

2021 година
Потпрограма за уредување на градежно земјиште

2019
2020
2021
19.700.000,00 денари
15.000.000,00 денари
15.000.000,00 денари
(планирани се за реализација на
(планирани се за
(планирани се за
улицата)
експропријација на земјиштето)
експропријација на земјиштето)
Образложение: Откако ќе се заврши со експропријацијата, ќе се започне со реализација на терен.
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Активност
Очекуван резултатефект
Ризик
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Проект за адаптација и пренамена на Центарот за деца со посебни потреби во детската градинка на ул. „Мирче Ацев“,
населба Пролет, со површина од 250 м2 и нејзина реализација со опремување и партерно уредување .
Подобрување на условите на делот од Општина Центар-Скопје, подобри услови за децата во градинките.
Зависи од донациите од Владата на РМ

Локација - ДУП

Општина Центар-Скопје

Датум за почеток
Датум за завршување

2019 година
септември 2019 година

Поврзаност со други
програми
Проект

Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште
/

Проект ИД

/
/
/

Фирма

/

Договор - Вредност

/

Година
Вредност

2019

2020

2021

5.700.000,00 денари
/
/
(од кои 700.000,00 денари се
планирани да бидат наменети за
изработка на проектна документација и
овие средства ќе бидат обезбедени од
Општината, а 5.000.000,00 денари се за
реализација на градинката и ќе бидат
обезбедени од донации)
Образложение: Центарот за деца со посебни потреби ќе биде пренаменет во детска градинка, кој се наоѓа на ул. „Мирче Ацев“ во населбата Пролет.
Центарот ќе биде преместен во новото основно училиште во населбата Капиштец, погоре е ставена ставка за негова реализација.
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Модернизирањето на системот за јавно осветлување со воведување ЛЕД-технологија и со примена на
современи техники за управување и надзор има цел да се обезбедат:
- 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 животот на граѓаните
Распишување тендер, потпишување договор за јавно-приватно партнерство
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Актуелни финансиски показатели
Според расположливите податоци, вкупната годишна вредност на електричната енергија што е
потрошена во 2018 година за потребите на јавното осветлување, која е предмет на 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 и тоа претставува реална слика за трошоците за
одржување.
Техничка анализа

Постоен систем на јавно осветлување во Општина 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 и
сл.).
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.
Основните карактеристики на постојниот систем за јавно осветлување во Општина Центар-Скопје може
да се сведат на следново:
Не постои катастар за опрема за јавно осветлување
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 и сл.)
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

15 ноември 2018 година „Службен гласник“ на Општина Центар-Скопје“ број 19

стр.37

1. 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 7.000 светилки и дополнување со нови по потреба заради постигнување
подобар квалитет на осветлувањето, вкупно инсталирана сила околу 240 KW. Со замената на постојниот систем
на осветлување и со неговата модернизација може да се постигнат, гледано економско-финансиски, следниве
ефекти:
- 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 досега
Општината ја плаќала електричната енергија. 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 од автоматско 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 128.000.000,00 денари, од кои:
- За 2019 година се планираат средства во висина од 30.000.000,00 денари,
- За 2020 година се планираат средства во висина од 30.000.000,00 денари,
Останатиот износ од 68.000.000,00 денари ќе се планира во следните години, почнувајќи од 2021 година и

заклучно со 2025 година, со динамика што ќе зависи од реализираната финансиска заштеда од веќе поставените
современи системи.
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Локација - ДУП
Датум за
почеток
Датум за
завршување
Поврзаност со
други програми
Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година
Вредност

стр.39

Зависи од донацијата од достапните ЕУ-фондови и од Владата на РМ
Цела територија на Општина Центар-Скопје (сите улици)
2019 година
2021 година
Потпрограма за уредување на градежно земјиште
Основни проекти
/
Нема
Вкупната проектирана вредност изнесува 128.000.000,00 денари
2019
30.000.000,00 денари

2020
30.000.000,00 денари

2021
68.000.000,00 денари
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Активност

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

Очекуван
резултат-ефект

Подобрување на условите за паркирање во Дебар Маало

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

Зависи од решавањето на имотноправните односи
ул. „Орце Николов“, ДУП Дебар Маало
2019 година

Фирма
Договор Вредност
Година
Вредност

/
Потпрограма за уредување на градежно земјиште
Основни проекти
Во тек е изработка на Основен сообраќаен проект (во проектната програма е предвидено е да се
обезбедат 300 паркинг-места)
„Масон Инженеринг“
Вкупната вредност на договорот изнесува 58.000.000,00 денари
2019
1.000.000,00 денари

2020
20.000.000 денари

2021
37.000.000 денари
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Активност

Доградба на училници во ООУ „Коле Неделковски“

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

Зависи од донацијата од достапните ЕУ-фондови
ООУ „Коле Неделковски“
2019 година

Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година

Нема проект
Нема проект
Нема изведувач
Вкупната проектирана вредност изнесува 20.000.000,00 денари

2021 година
Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште

2019

2020

2021

Вредност
6.200.000,00 денари
8.800.000,00 денари
5.000.000,00 денари
Образложение: Во сегашната важечка урбанистичка планска документација (ДУП Дебар Маало 1) предвидено е П+1.
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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 на 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 донесувањето одлуки (Decision Support Systems)
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 донесувањето одлуки (Decision Support Systems)
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Локација - ДУП

Недефинирање на процентот (%) од вкупниот Буџет на Општината што секоја година ќе се одвојува за ИТ-модернизација.
Претпоставуваме дека со ЕУ-фондовите и со фондовите за иновации, како и со други меѓународни финансиски инвестициски
институции финансиски ќе се помогне остварувањето на оваа Потпрограма. Намалување 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

Датум за почеток

2020 година

Датум за
завршување
Поврзаност со други
програми

/

Проект

Нема

Проект ИД

Нема

Фирма

Нема

Договор - Вредност

/

Година
Вредност

Нема

2019

2020

2021

/

5.000.000,00 денари

122.000.000,00 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; 171/12; 192/15 и 167/16), донесеното во Планот на програми за развој за 2019-2021 година
е составен дел на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2019 година.
Овој План стапува во сила на денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина ЦентарСкопје“.
Бр. 08-4989/6

Совет на Општина Центар-Скопје

14.11.2018 година
Скопје

Претседател
Јана Белчева Андреевска 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 и 12/15), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје
за извештајниот период (кумулативно)
од 1.1.2018 до 30.9.2018 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период
(кумулативно) од 1.1.2018 до 30.9.2018 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 20. седница, одржана
на 14.11.2018 година.

Бр. 09-4989/9
14.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 32 став 1 од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04; 96/04; 67/07;
156/09 и 47/11) и член 26 став 1 точка 7 од Статутот на Општина ЦентарСкопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06 и 12/15),
Советот на Општина Центар-Скопје на 20. седница, одржана на 14.11.2018
година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје
за извештајниот период (кумулативно)
од 1.1.2018 до 30.9.2018 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) од 1.1.2018 до
30.9.2018 година.
2. Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-4989/8
14.11.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Јана Белчева Андреевска 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 и 12/15), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за
давање согласност за продажба на патнички моторни возила

Се објавува Одлуката за давање согласност за продажба на патнички
моторни возила,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 20. седница, одржана
на 14.11.2018 година.

Бр. 09-4989/11
14.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 10 од Статутот на
Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“
бр. 1/06 и 12/15), Советот на Општина Центар-Скопје на 20. седница,
одржана на 14.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за продажба на патнички моторни возила
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Центар-Скопје дава согласност за
започнување постапка за продажба на основни средства - патнички
моторни возила во сопственост на Општина Центар-Скопје.
Член 2
Предмет на продажба ќе бидат следниве патнички моторни возила:
1.
2.
3.
4.
5.

Форд Мондео, со регистарски број SK-007-MF;
Фијат Стило, со регистарски број SK-779-MN;
Фијат Пунто, со регистарски број SK-7053-AI;
Шкода Фелиција, со регистарски број SK-3398-AC и
Шевролет Спарк, со регистарски број SK-591-UT.
Член 3

Продажбата на патничките моторни возила наведени во член 2 од оваа
Одлука ќе се изврши во согласност со извршената процена на пазарната
вредност на патничките моторни возила.
Член 4
Се задолжуваат стручните служби на Општината да ја реализира оваа
Одлука.
Член 5
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.
Бр. 08-4989/10
14.11.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Јана Белчева Андреевска 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 и 12/15), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката
за донесување Техничка исправка на ГП 5.2 во Измена и
дополнување на ДУП за дел од локалитетот Буњаковец 1,
УМ 1, УМ 2, УМ 3, УМ 4, УМ 5, УМ 6, УМ 8, УМ 9, УМ 10, УМ 11,
УМ 12, УМ 13, УМ 14, УМ 15, УМ 18, УМ 19, УМ 20, УМ 21, УМ 22,
УМ 23, плански период 2011-2016

Се објавува Одлуката за донесување Техничка исправка на ГП 5.2 во
Измена и дополнување на ДУП за дел од локалитетот Буњаковец 1, УМ 1,
УМ 2, УМ 3, УМ 4, УМ 5, УМ 6, УМ 8, УМ 9, УМ 10, УМ 11, УМ 12, УМ 13,
УМ 14, УМ 15, УМ 18, УМ 19, УМ 20, УМ 21, УМ 22, УМ 23, плански период
2011-2016,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 20. седница, одржана
на 14.11.2018 година.

Бр. 09-4989/13
14.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 15 став 1 точка 1 алинеја 3 и член 26 од Статутот на
Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“
бр. 1/06 и 12/15), член 83 став 7 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на РМ“ бр. 199/14; 44/15; 44/15; 193/15;
31/16; 163/16; 64/18 и 168/18), Советот на Општина Центар-Скопје на
20. седница, одржана на 14.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување Техничка исправка на ГП 5.2 во Измена и
дополнување на ДУП за дел од локалитетот Буњаковец 1,
УМ 1, УМ 2, УМ 3, УМ 4, УМ 5, УМ 6, УМ 8, УМ 9, УМ 10, УМ 11,
УМ 12, УМ 13, УМ 14, УМ 15, УМ 18, УМ 19, УМ 20, УМ 21, УМ 22,
УМ 23, плански период 2011-2016
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Техничка исправка на ГП 5.2 во Измена и
дополнување на ДУП за дел од локалитетот Буњаковец 1, УМ 1 , УМ 2, УМ 3,
УМ 4 , УМ 5, УМ 6, УМ 8, УМ 9, УМ 10, УМ 11, УМ 12, УМ 13, УМ 14, УМ 15,
УМ 18, УМ 19, УМ 20, УМ 21, УМ 22, УМ 23, плански период 2011-2016,
донесен со Одлука бр. 07-3625/14 од 10.5.2012 година, во согласност со
Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“
бр. 199/14; 44/15; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16; 64/18 и 168/18).
Член 2
Техничката исправка се врши на ГП 5.2 во Измена и дополнување на ДУП за
дел од локалитетот Буњаковец 1, УМ 1, УМ 2, УМ 3, УМ 4 , УМ 5, УМ 6, УМ 8,
УМ 9, УМ 10, УМ 11, УМ 12, УМ 13, УМ 14, УМ 15, УМ 18, УМ 19, УМ 20,
УМ 21, УМ 22, УМ 23, плански период 2011-2016.
На Техничката исправка на ГП 5.2 во Измена и дополнување на ДУП за дел
од локалитетот Буњаковец 1, УМ 1, УМ 2, УМ 3, УМ 4, УМ 5, УМ 6, УМ 8, УМ
9, УМ 10, УМ 11, УМ 12, УМ 13, УМ 14, УМ 15, УМ 18, УМ 19, УМ 20, УМ 21,
УМ 22, УМ 23, плански период 2011-2016, издадено е Мислење
бр. 09-3908/4 од 12.10.2018 година од Комисијата формирана од
Градоначалникот на Општина Центар-Скопје со Решение бр. 09-5071/1 од
5.12.2017 година и издадена е Согласност бр. 24-10616/2 од 19.10.2018
година од Министерството за транспорт и врски и тие се составен дел на
оваа Одлука.
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Член 3
Со донесувањето на оваа Одлука, Техничката исправка ќе стане составен
дел на Измена и дополнување на ДУП за дел од локалитетот Буњаковец 1,
УМ 1, УМ 2, УМ 3, УМ 4, УМ 5, УМ 6, УМ 8, УМ 9, УМ 10, УМ 11, УМ 12,
УМ 13, УМ 14, УМ 15, УМ 18, УМ 19, УМ 20, УМ 21, УМ 22, УМ 23, плански
период 2011-2016, и ќе може да се применува.
Член 4
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-4989/12
14.11.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Јана Белчева Андреевска 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 и 12/15), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката
за доделување на Годишната награда
на Општина Центар - Феникс за 2018 година

Се објавува Одлуката за доделување на Годишната награда на Општина
Центар - Феникс за 2018 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 20. седница, одржана
на 14.11.2018 година.

Бр. 09-4989/15
14.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на членовите 4, 5 и 6 од Одлуката за утврдување на награди и
признанија на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Град Скопје“
бр. 15/01) и членовите 16 и 17 од Правилникот за начинот, условите и
постапката за доделување на Годишната награда на Општина Центар Феникс („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 8/10 пречистен
текст), Советот на Општина Центар-Скопје на 20. седница, одржана на
14.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за доделување на Годишната награда
на Општина Центар - Феникс за 2018 година
1. Како знак на општествено признание за особени постигнувања во
стопанството, уметноста, воспитувањето и образованието, спортот, како и
во други области на трудот и творештвото од значење за развојот на
Општината и нејзината афирмација во Република Македонија и во светот,
Годишната награда на Општина Центар - Феникс им се доделува на:
I. КАНДИДАТИ ПОЕДИНЦИ И ГРУПА ТВОРЦИ
1. Група творци - проф. д-р Христо Петрески, м-р Ана Петреска и
Светлана Ивановска, за постигнувања во социјалната заштита
II. КАНДИДАТИ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
1.
2.
3.
4.
5.

Марко Крстевски, за постигнувања во спортот - фудбал
Дамјан Крстевски, за постигнувања во спортот - фудбал
Михаела Лалчевска, за постигнувања во културата - фолклористика
Марко Стојаноски, за постигнувања во спортот - бокс
Тања Крстевска, за постигнувања во уметноста - балет

2. Наградата за категоријата поединци и група творци од точка 1 се состои
од диплома и паричен износ од по 35.000,00 денари.
3. Наградата за категоријата ученици и студенти од точка 1 се состои од
диплома и паричен износ од по 23.000,00 денари.
4. Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.
Бр. 08-4989/14
14.11.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Јана Белчева Андреевска 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 и 12/15), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката
за доделување парични средства на
Здружението на граѓани - Одбор за традиционална прослава
на Бадник - Скопје

Се објавува Одлуката за доделување парични средства на Здружението на
граѓани - Одбор за традиционална прослава на Бадник - Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 20. седница, одржана
на 14.11.2018 година.

Бр. 09-4989/17
14.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 26 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06 и 12/15), а во врска со
Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за 2018 година,
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 24/17), Советот на
Општина Центар-Скопје на 20. седница, одржана на 14.11.2018 година,
донесе

ОДЛУКА
за доделување парични средства на
Здружението на граѓани - Одбор за традиционална прослава
на Бадник - Скопје

Член 1
На Здружението на граѓани - Одбор за традиционална прослава на Бадник Скопје му се доделуваат парични средства во износ од 70.000,00 денари за
реализација на прославата на Бадник.
Член 2
Средствата од член 1 Општина Центар-Скопје ќе ги исплати од Буџетот на
Општината за 2018 година.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-4989/16
14.11.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Јана Белчева Андреевска 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 и 12/15), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението
за именување членови во Управниот одбор на
Јавната установа за деца Детска градинка „13 Ноември“Скопје, предложени од Советот на родители

Се објавува Решението за именување членови во Управниот одбор на
Јавната установа за деца Детска градинка „13 Ноември“-Скопје, предложени
од Советот на родители,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на 20. седница, одржана
на 14.11.2018 година.

Бр. 09-4989/19
14.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 114 точка 10 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 и 21/18) и член 26 став 1 точка 12 од Статутот на
Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“
бр. 1/06 и 12/15), Советот на Општина Центар-Скопје на 20. седница,
одржана на 14.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување членови во Управниот одбор на
Јавната установа за деца Детска градинка „13 Ноември“Скопје, предложени од Советот на родители

1. За членови во Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска
градинка „13 Ноември“-Скопје се именуваат:
1. Бошко Додевски и
2. Маринела Блажев.

2. Членовите на Управниот одбор се именуваат за период од четири (4)
години.
3. Ова Решение да се достави до Градоначалникот и до Јавната установа за
деца Детска градинка „13 Ноември“-Скопје.
4. Ова Решение стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-4989/18
14.11.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Јана Белчева Андреевска с.р.

15 ноември 2018 година „Службен гласник“ на Општина Центар-Скопје“ број 19

стр.57

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 и 12/15), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението
за именување член во Управниот одбор на
Јавната установа за деца Детска градинка „13 Ноември“Скопје, предложен од Стручниот совет на градинката

Се објавува Решението за именување член во Управниот одбор на Јавната
установа за деца Детска градинка „13 Ноември“-Скопје, предложен од
Стручниот совет на градинката,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на 20. седница, одржана
на 14.11.2018 година.

Бр. 09-4989/21
14.11.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 114 точка 10 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 и 21/18) и член 26 став 1 точка 12 од Статутот на
Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“
бр. 1/06 и 12/15), Советот на Општина Центар-Скопје на 20. седница,
одржана на 14.11.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за именување член во Управниот одбор на
Јавната установа за деца Детска градинка „13 Ноември“Скопје, предложен од Стручниот совет на градинката

1. За член во Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка
„13 Ноември“-Скопје се именува:
1.

Славица Арсовска.

2. Членовите на Управниот одбор се именуваат за период од четири (4)
години.
3. Ова Решение да се достави до Градоначалникот и до Јавната установа за
деца Детска градинка „13 Ноември“-Скопје.
4. Ова Решение стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-4989/20
14.11.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Јана Белчева Андреевска с.р.

