СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА
ЦЕНТАР-СКОПЈЕ
Излегува по потреба
Рок на рекламации 15 дена

16.2.2018 год.
Скопје
Број 3
год. ХII

www.centar.gov.mk

Претплатата за 2017 год.
изнесува 1.500,00 денари.
Овој број чини 150,00 денари.

gradonacalnik@centar.gov.mk

февруари, 2018 година

СОДРЖИНА
Стр.

- Заклучок по Полугодишниот извештај за работа на
ООУ „11 Октомври“-Скопје во учебната 2017/2018 година,
со Решение за објавување .............................................................. 1 - 2

- Заклучок по Полугодишниот извештај за работа на
ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје во учебната 2017/2018
година, со Решение за објавување .................................................. 3 - 4
- Заклучок по Полугодишниот извештај за работа на
ООУ „Коле Неделковски“-Скопје во учебната 2017/2018 година,
со Решение за објавување .............................................................. 5 - 6
- Заклучок по Полугодишниот извештај за работа на
ООУ „Гоце Делчев“ во учебната 2017/2018 година, со Решение
за објавување ................................................................................ 7 - 8
- Заклучок по Полугодишниот извештај за работа на
ООУ „Кочо Рацин“-Скопје во учебната 2017/2018 година, со
Решение за објавување .................................................................. 9 - 10
- Заклучок по Полугодишниот извештај за работа на
ООУ „Димитар Миладинов“-Скопје во учебната 2017/2018 година,
со Решение за објавување ............................................................. 11 - 12
- Заклучок по Полугодишниот извештај за работа на
ООУ „Св. Кирил и Методиј“-Скопје во учебната 2017/2018 година,
со Решение за објавување ............................................................. 13 - 14
- Заклучок по полугодишните извештаи за работа
на општинските основни училишта во учебната 2017/2018 година,
со Решение за објавување ............................................................. 15 - 22
- Заклучок за поединечните забелешки по полугодишните извештаи
за работа на општинските основни училишта во учебната
2017/2018 година, со Решение за објавување ................................ 23 - 27
- Одлука за дополнување на Годишната програма за
работа на Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје
за учебната 2017/2018 година за антикорупциска едукација
на учениците од основните училишта, со Решение за објавување .. 28 - 29

- Одлука за дополнување на Годишната програма за работа на
Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната
2017/2018 година за антикорупциска едукација на учениците
од основните училишта, со Решение за објавување ........................... 30 - 31
- Одлука за дополнување на Годишната програма за работа
на Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за
учебната 2017/2018 година за антикорупциска едукација на
учениците од основните училишта, со Решение за објавување .......... 32 - 33
- Одлука за дополнување на Годишната програма за работа на
Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната
2017/2018 година за антикорупциска едукација на учениците од
основните училишта, со Решение за објавување ................................ 34 - 35
- Одлука за дополнување на Годишната програма за работа на
Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје
за учебната 2017/2018 година за антикорупциска едукација на
учениците од основните училишта, со Решение за објавување .......... 36 - 37
- Одлука за усвојување на Кварталниот извештај за извршување
на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период
(кумулативно) од 1.1.2017 до 31.12.2017 година, со Решение за
објавување ......................................................................................... 38 - 39
- Одлука за избор на член во Одборот за соработка и доверба со
Јавноста на Институтот за македонска литература, во состав
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје, со Решение за
објавување ........................................................................................ 40 - 41
- Одлука за избор на член во Одборот за соработка и доверба
со јавноста на Медицинскиот факултет, во состав на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“-Скопје, со Решение за објавување ................... 42 - 43
- Заклучок за состојбата со тврдината Кале,
со Решение за објавување ................................................................. 44 - 46
- Јавна објава ...................................................................................... 47 - 50

_____________________________________________________________
ИЗДАВАЧ: ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ, ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК
ГОРАН МИЦЕВСКИ УЛ. „МИХАИЛ ЦОКОВ“ Б.Б.-СКОПЈЕ,
ТЕЛ. 3 203-667 и 3 203-613 орган на Општина Центар-Скопје, Тираж 70 примероци

__

__

16 февруари 2018 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 3

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот по Полугодишниот извештај
за работа на ООУ „11 Октомври“-Скопје
во учебната 2017/2018 година

Се објавува Заклучокот по Полугодишниот извештај за работа на ООУ
„11 Октомври“-Скопје во учебната 2017/2018 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/11
15.2.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Советот на Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018 и
на 15.2.2018 година, расправаше по Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје во учебната 2017/2018
година и донесе

ЗАКЛУЧОК
по Полугодишниот извештај за работа на
ООУ „11 Октомври“-Скопје
во учебната 2017/2018 година

1. Не се усвојува Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно
училиште „11 Октомври“-Скопје во учебната 2017/2018 година.
2. Овој Заклучок да
„11 Октомври“-Скопје.

се

достави

до

Градоначалникот

и

до

ООУ

3. Заклучокот влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/10
15.2.2018 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 Заклучокот по Полугодишниот извештај
за работа на ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје
во учебната 2017/2018 година

Се објавува Заклучокот по Полугодишниот извештај за работа на ООУ „Јохан
Хајнрих Песталоци“-Скопје во учебната 2017/2018 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/13
15.2.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Советот на Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018 и
на 15.2.2018 година, расправаше по Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје во
учебната 2017/2018 година и донесе

ЗАКЛУЧОК
по Полугодишниот извештај за работа на
ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје
во учебната 2017/2018 година

1. Не се усвојува Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно
училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје во учебната 2017/2018 година.
2. Овој Заклучок да се достави до Градоначалникот и до ООУ „Јохан Хајнрих
Песталоци“-Скопје.
3. Заклучокот влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/12
15.2.2018 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 Заклучокот по Полугодишниот извештај
за работа на ООУ „Коле Неделковски“-Скопје
во учебната 2017/2018 година

Се објавува Заклучокот по Полугодишниот извештај за работа на ООУ „Коле
Неделковски“-Скопје во учебната 2017/2018 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/15
15.2.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Советот на Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018 и
на 15.2.2018 година, расправаше по Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје во учебната
2017/2018 година и донесе

ЗАКЛУЧОК
по Полугодишниот извештај за работа на
ООУ „Коле Неделковски“-Скопје
во учебната 2017/2018 година

1. Не се усвојува Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно
училиште „Коле Неделковски“-Скопје во учебната 2017/2018 година.
2. Овој Заклучок да се достави до Градоначалникот и до ООУ „Коле
Неделковски“-Скопје.
3. Заклучокот влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/14
15.2.2018 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 Заклучокот по Полугодишниот извештај
за работа на ООУ „Гоце Делчев“ во учебната
2017/2018 година

Се објавува Заклучокот по Полугодишниот извештај за работа на ООУ „Гоце
Делчев“ во учебната 2017/2018 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/17
15.2.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Советот на Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018 и
на 15.2.2018 година, расправаше по Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје во учебната 2017/2018
година и донесе

ЗАКЛУЧОК
по Полугодишниот извештај за работа на
ООУ „Гоце Делчев“
во учебната 2017/2018 година

1. Не се усвојува Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно
училиште „Гоце Делчев“-Скопје во учебната 2017/2018 година.
2. Овој Заклучок да се достави до Градоначалникот и до ООУ „Гоце Делчев“Скопје.
3. Заклучокот влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/16
15.2.2018 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 Заклучокот по Полугодишниот извештај
за работа на ООУ „Кочо Рацин“-Скопје
во учебната 2017/2018 година

Се објавува Заклучокот по Полугодишниот извештај за работа на ООУ „Кочо
Рацин“-Скопје во учебната 2017/2018 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/19
15.2.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Советот на Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018 и
на 15.2.2018 година, расправаше по Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје во учебната 2017/2018
година и донесе

ЗАКЛУЧОК
по Полугодишниот извештај за работа на
ООУ „Кочо Рацин“-Скопје
во учебната 2017/2018 година

1. Не се усвојува Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно
училиште „Кочо Рацин“-Скопје во учебната 2017/2018 година.
2. Овој Заклучок да се достави до Градоначалникот и до ООУ „Кочо Рацин“Скопје.
3. Заклучокот влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/18
15.2.2018 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 Заклучокот по Полугодишниот извештај
за работа на ООУ „Димитар Миладинов“-Скопје
во учебната 2017/2018 година

Се објавува Заклучокот по Полугодишниот извештај за работа на ООУ
„Димитар Миладинов“-Скопје во учебната 2017/2018 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/21
15.2.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Советот на Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018 и
на 15.2.2018 година, расправаше по Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје во учебната
2017/2018 година и донесе

ЗАКЛУЧОК
по Полугодишниот извештај за работа на
ООУ „Димитар Миладинов“-Скопје
во учебната 2017/2018 година

1. Не се усвојува Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно
училиште „Димитар Миладинов“-Скопје во учебната 2017/2018 година.
2. Овој Заклучок да се достави до Градоначалникот и до ООУ „Димитар
Миладинов“-Скопје.
3. Заклучокот влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/20
15.2.2018 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 Заклучокот по Полугодишниот извештај
за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“-Скопје
во учебната 2017/2018 година

Се објавува Заклучокот по Полугодишниот извештај за работа на ООУ „Св.
Кирил и Методиј“-Скопје во учебната 2017/2018 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/23
15.2.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Советот на Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018 и
на 15.2.2018 година, расправаше по Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје во учебната
2017/2018 година и донесе

ЗАКЛУЧОК
по Полугодишниот извештај за работа на
ООУ „Св. Кирил и Методиј“-Скопје
во учебната 2017/2018 година

1. Не се усвојува Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно
училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје во учебната 2017/2018 година.
2. Овој Заклучок да се достави до Градоначалникот и до ООУ „Св. Кирил и
Методиј“-Скопје.
3. Заклучокот влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/22
15.2.2018 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 Заклучокот по полугодишните извештаи
за работа на општинските основни училишта во учебната 2017/2018
година

Се објавува Заклучокот по полугодишните извештаи за
општинските основни училишта во учебната 2017/2018 година,

работа

на

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/25
15.2.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Советот на Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018
година и на 15.2.2018 година, расправаше по полугодишните извештаи за
работа на општинските основни училишта во учебната 2017/2018 година и
донесе

ЗАКЛУЧОК
по полугодишните извештаи за работа
на општинските основни училишта во
учебната 2017/2018 година

На осмата седница Советот расправаше по извештаите на сите седум
основни училишта. Со голем интерес се разгледаа и се дискутираше за
прашања што се опфатени во форматот во кој се изготвуваат извештаите, но,
исто така, и прашања што не се јасно дефинирани во извештаите, но се
исклучително важни за донесување квалитетни одлуки и политики во однос
на основното образование во Општина Центар-Скопје. Како заклучок од
седницата се донесуваат следниве заклучоци:
1. Утврдување права на сопственост и потреба за реконструкција
или доградба.
Советот на Општина Центар-Скопје е запознаен дека со процесот на
децентрализација Општината стана сопственик на училишните згради, со
обврска да се грижи за обезбедување квалитетни услови за одвивање на
образовниот процес. За таа цел се задолжуваат службите на Општината
заедно со директорите на ООУ да ја проверат во регистарот на Катастарот
запишаната сопственост на објектот, дворното место, како и помошните
објекти. Ако некои од објектите или дел од нив не се запишани, се
задолжуваат службите заедно со директорите на ООУ да извршат
запишување во Катастарот на недвижности и до Советот да ги достават
последните изводи и/или имотни листови. Ова задолжување се прави за да
може да се исполнат законските обврски за:
- преглед на расположливите просторни капацитети на секое ООУ за
изведување образовен процес, за грижа за децата, како и за училишни и
вонучилишни активности и најмување на дел од просторот,
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- да се утврдат потребите на жителите за капацитет на ООУ и да се утврди
потребата за надградба, доградба или друго проширување на капацитетите,
- да се подобри образовниот процес низ оптимизирање, а не надминување
или исполнување до максимум на капацитетите на ООУ за одвивање на
наставата.
2. Воведување параметри според
успешноста во работата и резултатите.

кои

може

да

се

следат

Советот на Општина Центар-Скопје преку усвојување на понудените
полугодишни извештаи треба да добие јасна слика за да учествува активно и
да помага во постигнувањето на подобар успех, модернизација на
образовниот процес, да дава поддршка на развојот на учениците,
наставниците и на сите вработени во училиштата. За жал, ретки се
извештаите што во себе содржат некои параметри по кои може да се следат
успешноста во работата, резултатите и придружните дејства. Непостоењето
на компаративни резултати од претходните години и на периодично следење
на успешноста и функционирањето во сите сфери не дава јасна слика за да
се утврди:
- редовноста на учениците по одделенија во претходните години и во
тековната
- редовноста во изведувањето на наставата со сите ресурси или потребни
нагледни средства (особено за одржување настава по физичко воспитување,
ИТ/компјутери или наставни предмети за кои се бара практична работа)
- редовност на наставата поради отсуства на наставник
- степенот на потреба и интерес за додатна и дополнителна настава и
резултатот од неа (одржани часови и подобрени резултати, одржани часови и
освоени награди и вклученост на децата низ претходните години и во
тековната)
- резултатот од активностите и проектите што се опишани (вклученост на
ученици, резултат и остварување со мерливи параметри, како, на пример:
количина собран рециклиран материјал, средби со ученици од други
училишта во проекти за меѓуетничка едукација, број на деца вклучени во
активностите и интерес...).
Се задолжуваат службите како предлог до МОН да ги достават овие
забелешки од Советот и со унапредување на извештаите да се внесе
прегледност преку показатели на успешност во сите горенаведени точки.

16 февруари 2018 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 3

стр. 18

3. Евалуации.
Сите ООУ информираа дека прават самоевалуација. Резултатите од неа се
важен показател и таа дава можност за подобрување на целокупните
активности. Но Општината, со надлежностите што ги има преку законот,
може да го следи задоволството од примателите на услуги преку анкетирање
на родители, наставници, администрација и стручен персонал, и тоа по
истите точки од извештаите. За Општина Центар-Скопје, каде што ИТ е
широкоприфатена во секојдневната употреба на граѓаните, веб-анкетата е
одлична можност. Советот предлага да се разгледа можноста за нејзино
спроведување како дел од проектите што може да ги развива заедно со
партнерските организации што ќе го поддржат ова.
4. Мерила и критериуми за правилно распоредување на средства
за општинските основни училишта (ООУ).
Преку доставените извештаи Советот не може да ги утврди мерилата и
критериумите за распоредување на средства за општинските основни
училишта, а за кои има надлежност преку усвојување на Буџетот и на планот
за набавки. Иако Градоначалникот е надлежен да создаде услови за
спроведување и за подобрување на квалитетот во воспитно-образовниот
процес во училиштата од Буџетот на Општината, Советот не може да следи
дали наведената техничка опрема, училишниот инвентар и сите други
наведени материјални ресурси се исправни, функционални и во нормална
употреба. Во материјално-техничката опременост не се наведени донациите
на родителите за доопремување и не е јасно дали се водат во пописот на
опрема или не.
Заради овие согледувања, се задолжуваат службите да ги достават
забелешките до МОН со идеја (цел) за подобрување на извештаите и
поцелосна информираност околу опременоста, осовременувањето и
приоритетните потреби за изведување настава. Само со точна информација
Општината ќе може да донесе квалитетна одлука и да распредели доволно
средства за доопремување.
5. Реалност на резултатите за успехот.
Сите ООУ покажуваат висок успех на учениците, 50% се одлични 5,
другите се над 3, а, според резултатите од меѓународните тестирања, како
што се PISA, TIMMS, се утврдуваат поразителни резултати. Средниот успех е
превисок >4,4. Извештајот не содржи никаков податок според кој може да се
утврди дали успехот е сосема реален, дали се
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должи (можеби) на притисоци од родители врз наставници, на нови
тренинзи и осовременување на методологијата на работа, размена на
искуства и слично. Програмата за работа на стручниот колектив не може да
се види дали се менува, се надградува и осовременува низ годините или не.
На крајот, нема споредба на училишта што би помогнала за споредба, како и
размена на искуства за подобрување.
Се задолжуваат службите како предлог до МОН да ги достават овие
забелешки од Советот и со унапредување на извештаите да се внесе
прегледност на успешноста во однос на успехот на учениците.
6.

Донесување урбанистичко-планска документација.

Се задолжуваат службите при донесувањето на урбанистичко-планска
документација задолжително да бараат мислење од секое ООУ што е во
градската четврт опфатена со планот.
Се препорачува МОН да заземе цврст став околу деталните урбанистички
планови и да го контролира планскиот урбан развој со обезбеден квалитетен
сервис за образование (секоја градска четврт што се планира да се зголеми
значително по број на жители да мора да има простор предвиден и
испланиран за основно училиште). Како последица од неконтролираната
урбанизација ни се случува пренатрупаност во паралелките, недостиг на
училници, ад хок решенија за смени и слично.
Дополнително се задолжуваат службите на Општината да вршат сериозна
контрола на квалитетот на деталните урбанистички планови во однос на
просторот околу основните училишта, а со тоа да не дозволат:
- непристапност, особено на деца со посебни потреби
- лоши и небезбедни сообраќајни решенија
- објекти што влегуваат внатре во училишните парцели
- изградба на високи објекти до парцелите на ООУ, особено објекти што може
да влијаат врз осветленоста на ООУ
- можност за градење и за циркулација на градежна механизација во близина
на ООУ
- нарушување на безбедноста во просторите за евакуација на деца во случај
на елементарна непогода.
7. Хигиена и здравје.
Иако состојбата со хигиената е опишана како солидна, со остварени
предвидени дезинфекции и дератизации, сепак, се одржува со намален број
хигиеничарки и без какви било процедури преку кои може да се следи
успешноста во одржувањето здрава средина. Извештајот не
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содржи информации дали има потреба од подобрување ниту дали има
подобрување или влошување на состојбите од претходните учебни години.
Советот препорача секое ООУ да се запознае со достапниот прирачник:
http://mon.gov.mk/images/upatstvo-so-priracnik-mk.pdf
за
Примена
на
стандарди и процедури за одржување на училишта, изработен од USAID.
Никаде не се споменува обука за хигиеничарите, а од тие вработени директно
зависи чистотата. Се предлага да се разгледаат можности за дефинирање на
процедурите за нивните активности и да се споделат со нив преку кратка
обука.
Директорите на ООУ ја напоменаа потребата од редовно одржување на
хигиената во околината на училиштата, особено пристапните патеки за
пешаци.
Советот ги задолжува општинските комунални служби да го преиспитаат
планот на работа на службата за чистење, да добијат
приоритет
дејствувањата околу образовните објекти и активностите за чистење да ги
завршат пред почетокот на училишниот ден.
Советот го задолжува Секторот за уредување на градежно земјиште да ги
утврди потребите за санација на пристапните патеки кон сите ООУ во
Општина Центар-Скопје и до Советот да достави временски план за
реализација.
Извештаите содржат и преглед на извршени систематски прегледи, но
резултатот и успешноста најчесто не се претставени. Без резултати тешко
може да се дејствува на превенцијата. Исто така, не може да се утврди
колкав е процентот на вакцинирани деца ниту каква е утврдената
здравствена состојба на децата, кои здравствени проблеми се најчести и
зголемен број во текот на годините итн. Се препорачува МОН да заземе цврст
став околу јасно изразување на овие показатели во извештаите, а со цел
превенирање и надминување на здравствените проблеми кај децата.
8. Безбедност (во и околу училиште), насилство - Извештаите не
содржат никаква информација, а неопходно се потребни мерки и
процедури за надминување.
Советот ја почна седницата расправајќи за немилиот настан од 2.2.2018
година во ООУ „11 Октомври“ и повреденото девојче. Со расправата се
отвори темата за потреба од процена на ризици, постоење на утврдени
ризици, но и превенирање на немили настани. Во извештаите целосно
недостигаат податоци за безбедносните ризици, како во училишните објекти,
дворот, така и во најблиската околина.
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Ретки се ООУ каде што се врши вежба за евакуација, каде што се познати
местата за засолнување, подготовка на децата или мерење на време за
напуштање на објектот.
Некои од ООУ посочија на сериозно небезбедна околина, најмногу заради
нерегулиран сообраќај, паркирање, немање обележани пешачки премини,
сигнализација за предупредување, но и непостоење на контрола.
Се препорачува МОН да заземе цврст став за процена и дефинирање на
ризици, како и мерки за митигација и превенција во секое ООУ. Сугерираме
секое училиште да биде задолжено да ја извршува и да ја вежба процедурата
за евакуација.
Се задолжуваат службите на Општината што се надлежни за безбедност и
спасување да извршат утврдување на состојбата со безбедноста на секое
ООУ и да достават извештај до Советот, а Секторот за уредување на
градежно земјиште да преземе мерки за надминување на сообраќајната
небезбедност и да го информира Советот за преземената активност.
Недисциплината и насилството во училиштата не се споменуваат во
извештаите, иако постоењето на недисциплина и насилство суштествено
може да го нарушат воспитно-образовниот процес во училиштето.
Пропишаните процедури и мерки се индивидуални на ниво на училиште.
Советот препорача користење на материјалите од УНИЦЕФ и проектот
„Училиште без насилство“ во кои се наведени алатки и мерки за справување
и градење мирна средина со разбирање и почитување.
Еднодневните активности за обука се присутни, како за сообраќајна
безбедност, Црвен крст и обуки за ненасилство, сепак, не може да се сметаат
за доволни за да се надминуваат овие појави.
9. Функционирање на органите во училиштата.
Во расправата се укажа на недоволна транспарентност на
функционирањето на органите во ООУ, и тоа околу необјавувањето на
програмите и на извештаите на веб-страницата, ниту споделување и мислење
од органите, особено од Советот на родители. Проблеми има и со
процедурите и мандатите (на пример, во едно од училиштата училишниот
одбор функционирал со член на кој една година му бил
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изминат мандатот, а при изборот на членови на УО од редот на
наставниците не била почитувана постапката за избор). Со оглед дека е
можно да имало слични појави и во другите училишта, од Градоначалникот и
од службите на Општина Центар-Скопје се побара да бидат проверени овие
состојби и во врска со нив да биде соодветно постапено со цел одржување на
законитоста во функционирањето на училишните органи.
10. Финансиски извештаи.
За финансиските извештаи, кои се дел од периодичните извештаи за
работењето на училиштата, беа изнесени посебни забелешки, и тоа:
- во табелите не е наведен планскиот период на кој се однесуваат
планираните бројки, со што стануваат неспоредливи со реализираните
(некаде дури воопшто нема податоци за планирано);
- се јавуваат ставки на расходи што воопшто не биле планирани, а притоа
нема никакво дополнително објаснување од кои средства се потрошени;
- на крајот на извештаите нема текстуален опис и појаснување за
покарактеристичните и поголемите отстапувања од планираното (и кај
расходите и кај приходите).
Советот сугерира на поголема финансиска транспарентност
образложенија на трошоците во следните извештаи.

и

Овој Заклучок да се достави до Министерството за образование и наука,
Градоначалникот и до сите општински основни училишта на територијата на
Општина Центар-Скопје.
Заклучокот влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/24
15.2.2018 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 Заклучокот за поединечните забелешки
по полугодишните извештаи за работа на општинските основни
училишта во учебната 2017/2018 година

Се објавува Заклучокот за поединечните забелешки по полугодишните
извештаи за работа на општинските основни училишта во учебната 2017/2018
година,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/27
15.2.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Советот на Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018
година и на 15.2.2018 година, расправаше по полугодишните извештаи за
работа на општинските основни училишта во учебната 2017/2018 година и
донесе

ЗАКЛУЧОК
за поединечните забелешки по
полугодишните извештаи за работа на општинските основни
училишта во учебната 2017/2018 година

Се задолжуваат Градоначалникот и стручните служби да ги спроведат сите
забелешки во основните училишта и полугодишните извештаи и соодветно да
постапат по нив.
За ООУ „11 Октомври“:
1. Да се реши проблемот со бесправно зафатениот балон и да се испита
вкупната донација на средства од 60.000 денари со која компензира
„Колибри“ од 2017 година.
2. Учебници што недостигаат за сите деца, да се провери каква е
покриеноста и потребата од учебници.
3. Да се наведе која е избраната агенција за превоз и организација на
екскурзии и настава во природа.
4. Да се изработи план за евакуација.
5. Да се наведат сите самофинансирачки активности.
6. Да се направи листа со назив на фирми што се најмувачи на просторот.
7. Да се наведе процентот на потпишани родители на петицијата што
имаат жалби за квалитетот на исхраната.
8. Да се работи и да се провери транспарентноста на извештаите и
програмите и Советот на родители да се запознава со овие документи.
Сите програми и извештаи да се објавуваат на веб-страницата и да
бидат транспарентни.
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OОУ „Св. Кирил и Методиј“:
1. Градоначалникот и службите да постапат по решавање на проблемот
со недоизградената сала, проблемот со изведувачот. Да го разгледаат
судскиот спор што го има изведувачот со Министерството за
образование и наука, а Општина Центар-Скопје да помогне за да се
пронајде што побрзо решение.
2. Градоначалникот и службите да помогнат во разрешувањето на
проблемите со небезбедниот сообраќај, единствениот влез и
паркирањето во рамките на самата парцела.
3. Градоначалникот и службите да ја проверат состојбата со опремата
што недостига, како и дидактичкиот материјал, ИТ- опремата и да се
види колку од опремата што се набавува од Општина Центар-Скопје
треба да се распредели соодветно според потребите на училиштето.
4. Да се провери потребата од хигиеничари и воведување процедури за
одржување на училиштата, нивното чистење и чистењето на
училишните дворови. Општина Центар-Скопје да помогне.
ООУ „Димитар Миладинов“:
1. Се задолжуваат Градоначалникот и службите, по барање на
училиштето, тоа да добие обука за прва помош, заштита и спасување и
план за евакуација.
2. Да се внесат корекции во извештајот по основа на техничките
забелешки, а особено во делот за финансиите.
3. Да се провери изборот на членови во Училишниот одбор и да се
изврши избор и комплетирање на Училишниот одбор во најкраток рок.
4. Да се најде решение за паркирањето во дворот и да се забрани да
постои само еден влез и за деца и за возила.
5. Градоначалникот и службите да најдат начин за обезбедување или за
отстранување на скршените реквизити што се наоѓаат небезбедни во
дворот на училиштето.
6. Службите на Општина Центар-Скопје во комуникација со Град Скопје
да работат на обезбедување поголема безбедност на учениците на
влезот од булеварот „Кочо Рацин” кој е сериозно небезбеден заради
застанување и паркирање на возилата.
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7. Во врска со Училишниот одбор, се задолжуваат Градоначалникот и
службите да ги извршат проверките во извештаите:
- на страница 3, третиот член на Училишниот одбор што
недостига;
- на страница 49, прашањата од Советот се дали шест или дваесет
точки се разгледувани во извештајот на Советот на родители;
- Училишниот одбор не избрал претседател, да го реши тоа
прашање;
- на страница 63, последната точка, ингеренциите на директорот
врз работењето на Училишниот одбор.
8. Да се работи на транспарентноста, да се објавуваат извештаите и
програмите на веб-страницата на училиштето со кои редовно ќе биде
запознаен и Советот на родители на училиштето.
9. Утврдена е нетранспарентност од Училишниот одбор и несподелување
одлуки со Советот. Затоа се бара на веб-страницата на училиштето
транспарентно да се објавуваат и одлуките на Училишниот одбор.
10. Да се разреши проблемот со незаконски избор на два члена на
Училишниот одбор.
ОOУ „Кочо Рацин“:
1. Да се внимава и директорот да ги превенира програмските верски
активности во кои ќе учествува училиштето.
2. Да се работи на транспарентност на извештаите и на програмите и
запознавање на Советот на родители со овие документи.
3. Сите извештаи и програми да се објавуваат на веб-страницата на
училиштето заради транспарентност.
ООУ „Гоце Делчев“:
1. По барање на училиштето, да се организира обука за заштита и
спасување и евакуација во соработка со службите на Општина ЦентарСкопје.
2. Во соработка со сообраќајната полиција, а за поголема безбедност на
децата да се стави знак СТОП на одредени локации.
3. Да се утврди недостигот од учебници и со Министерството за
образование и наука да се провери дали може да се задолжи за
набавка на учебници.
4. По барање на училиштето, да се задолжат службите да ја обезбедат
при влажност небезбедната и несигурна платформа на „Бауер“ кај
фискултурната сала.
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ООУ „Коле Неделковски“:
1. По барање на училиштето, да се организира обука за заштита и
спасување и евакуација во соработка со службите на Општина ЦентарСкопје.
2. Градоначалникот да ја разгледа потребата од зголемување на
капацитетите на училиштето во согласност со потребите на наставата и
да постапи во границите на можностите и надлежностите. Се
задолжува Општината за доградба на училиштето.
3. Во извештајот да се додаде дополнение за екскурзии за планирање и
време на одржување.
4. Советот на родители да ги добива сите извештаи и програми и овие
документи транспарентно да се објавуваат на веб-страницата на
училиштето.
5. Да се процени потребата од дополнителна хигиена, процедури за
одржување на училиштето и негово чистење. Општина Центар-Скопје
да помогне.
6. Градоначалникот итно да ја испита постапката за избор на директор во
ООУ „Коле Неделковски“ и да ја има предвид судската постапка што се
води за истиот процес.
ООУ „Ј.Х.Песталоци“:
1. Да се испита проблемот со недостиг на учебници за шесто одделение.
2. Да се изврши техничко дополнение во однос на екскурзиите изведени
во прво полугодие.
3. Да се утврди можноста за процедури за одржување на хигиената во
училиштето. Општина Центар-Скопје да помогне.
4. Советот на родители да ги добива сите извештаи и програми и овие документи
транспарентно да се објавуваат на веб-страницата на училиштето.

Овој Заклучок да се достави до Градоначалникот и до сите општински
основни училишта на територијата на Општина Центар-Скопје.
Заклучокот влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/26
15.2.2018 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
дополнување на Годишната програма за работа на
Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје за
учебната 2017/2018 година за антикорупциска едукација на
учениците од основните училишта

Се објавува Одлуката за дополнување на Годишната програма за работа на
Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје за учебната 2017/2018
година за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/29
15.2.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 35 став 5 од Законот за основното образование („Службен
весник на РМ“ бр. 103/08; 33/10; 116/10; 156/10; 18/11; 15/11; 06/12; 100/12;
24/13; 41/14; 116/14; 135/14; 10/15; 98/15; 145/15; 30/16 и 127/16) 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 ЦентарСкопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за дополнување на Годишната програма за работа на Општинското
основно училиште „11 Октомври“-Скопје за
учебната 2017/2018 година за антикорупциска едукација на
учениците од основните училишта

1. Се донесува дополнување на Програмата за работа на Општинското
основно училиште „11 Октомври“-Скопје за учебната 2017/2018 година за
антикорупциска едукација на учениците од основните училишта.
2. Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот на Општина Центар-Скопје
и до Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје.
3. Одлуката влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/28
15.2.2018 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
дополнување на Годишната програма за работа на
Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за
учебната 2017/2018 година за антикорупциска едукација
на учениците од основните училишта

Се објавува Одлуката за дополнување на Годишната програма за работа на
Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната 2017/2018
година за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/31
15.2.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 35 став 5 од Законот за основното образование („Службен
весник на РМ“ бр. 103/08; 33/10; 116/10; 156/10; 18/11; 15/11; 06/12; 100/12;
24/13; 41/14; 116/14; 135/14; 10/15; 98/15; 145/15; 30/16 и 127/16) 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 ЦентарСкопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за дополнување на Годишната програма за работа на Општинското
основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за
учебната 2017/2018 година за антикорупциска едукација
на учениците од основните училишта

1. Се донесува дополнување на Програмата за работа на Општинското
основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната 2017/2018 година за
антикорупциска едукација на учениците од основните училишта.
2. Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот на Општина Центар-Скопје
и до Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје.
3. Одлуката влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/30
15.2.2018 година
Скопје

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

16 февруари 2018 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 3

стр. 32

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
дополнување на Годишната програма за работа на Општинското
основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за
учебната 2017/2018 година за антикорупциска едукација
на учениците од основните училишта

Се објавува Одлуката за дополнување на Годишната програма за работа на
Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната
2017/2018 година за антикорупциска едукација на учениците од основните
училишта,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/33
15.2.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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стр. 33

Врз основа на член 35 став 5 од Законот за основното образование („Службен
весник на РМ“ бр. 103/08; 33/10; 116/10; 156/10; 18/11; 15/11; 06/12; 100/12;
24/13; 41/14; 116/14; 135/14; 10/15; 98/15; 145/15; 30/16 и 127/16) 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 ЦентарСкопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за дополнување на Годишната програма за работа на Општинското
основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за
учебната 2017/2018 година за антикорупциска едукација
на учениците од основните училишта

1. Се донесува дополнување на Програмата за работа на Општинското
основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2017/2018 година
за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта.
2. Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот на Општина Центар-Скопје
и до Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје.
3. Одлуката влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/32
15.2.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Јана Белчева Андреевска с.р.
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стр. 34

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
дополнување на Годишната програма за работа на
Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за
учебната 2017/2018 година за антикорупциска едукација
на учениците од основните училишта

Се објавува Одлуката за дополнување на Годишната програма за работа на
Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2017/2018
година за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/35
15.2.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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стр. 35

Врз основа на член 35 став 5 од Законот за основното образование („Службен
весник на РМ“ бр. 103/08; 33/10; 116/10; 156/10; 18/11; 15/11; 06/12; 100/12;
24/13; 41/14; 116/14; 135/14; 10/15; 98/15; 145/15; 30/16 и 127/16) 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 ЦентарСкопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за дополнување на Годишната програма за работа на Општинското
основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за
учебната 2017/2018 година за антикорупциска едукација
на учениците од основните училишта

1. Се донесува дополнување на Програмата за работа на Општинското
основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2017/2018 година за
антикорупциска едукација на учениците од основните училишта.
2. Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот на Општина Центар-Скопје
и до Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје.
3. Одлуката влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/34
15.2.2018 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Јана Белчева Андреевска с.р.
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стр. 36

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
дополнување на Годишната програма за работа на
Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје
за учебната 2017/2018 година за антикорупциска едукација на
учениците од основните училишта

Се објавува Одлуката за дополнување на Годишната програма за работа на
Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за
учебната 2017/2018 година за антикорупциска едукација на учениците од
основните училишта,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/37
15.2.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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стр. 37

Врз основа на член 35 став 5 од Законот за основното образование („Службен
весник на РМ“ бр. 103/08; 33/10; 116/10; 156/10; 18/11; 15/11; 06/12; 100/12;
24/13; 41/14; 116/14; 135/14; 10/15; 98/15; 145/15; 30/16 и 127/16) 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 ЦентарСкопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за дополнување на Годишната програма за работа на Општинското
основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната
2017/2018 година за антикорупциска едукација на учениците од
основните училишта

1. Се донесува дополнување на Програмата за работа на Општинското
основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната 2017/2018
година за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта.
2. Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот на Општина Центар-Скопје
и до Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје.
3. Одлуката влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/36
15.2.2018 година
Скопје

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

16 февруари 2018 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 3

стр. 38

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 1.1.2017 до 31.12.2017 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Кварталниот извештај за извршување
на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно)
од 1.1.2017 до 31.12.2017 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/39
15.2.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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стр. 39

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 Центар-Скопје
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06 и 12/15), Советот на
Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018
година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје
за извештајниот период (кумулативно)
од 1.1.2017 до 31.12.2017 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) од 1.1.2017 до
31.12.2017 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/38
15.2.2018 година
Скопје

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

16 февруари 2018 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 3

стр. 40

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 избор на член во Одборот за соработка
и доверба со јавноста на Институтот за
македонска литература, во состав на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“-Скопје

Се објавува Одлуката за избор на член во Одборот за соработка и доверба со
јавноста на Институтот за македонска литература, во состав на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/41
15.2.2018 година
Скопје

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

16 февруари 2018 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 3

стр. 41

Врз основа на член 26 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Центар-Скопје
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 01/06 и 12/15), Советот на
Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018 и на
15.2.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за избор на член во Одборот за соработка и
доверба со јавноста на Институтот за македонска литература,
во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје

Член 1
За член на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Институтот за
македонска литература, во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“Скопје, се избира:
-

Јана Белчева Андреевска, претседател на Советот на
Општина Центар-Скопје.
Член 2

Одлуката да се достави до Институтот за македонска литература, во состав на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје.
Член 3
Одлуката влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/40
15.2.2018 година
Скопје

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

16 февруари 2018 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 3

стр. 42

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 избор на член во Одборот за соработка
и доверба со јавноста на Медицинскиот факултет,
во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје

Се објавува Одлуката за избор на член во Одборот за соработка и доверба со
јавноста на Медицинскиот факултет, во состав на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/43
15.2.2018 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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стр. 43

Врз основа на член 26 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Центар-Скопје
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 01/06 и 12/15), Советот на
Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018 и 15.2.2018
година, донесе

ОДЛУКА
за избор на член во Одборот за соработка и
доверба со јавноста на Медицинскиот факултет,
во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје

Член 1
За член на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Медицинскиот
факултет, во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје се
избира:
- Бети Дејанова, член на Советот на Општина Центар-Скопје.
Член 2
Одлуката да се достави до Медицинскиот
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје.

факултет,

во

состав

на

Член 3
Одлуката влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-679/42
15.2.2018 година
Скопје

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

16 февруари 2018 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 3
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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 Заклучокот за
состојбата со тврдината Кале

Се објавува Заклучокот за состојбата со тврдината Кале,
што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на осмата седница,
одржана на 9.2.2018 и на 15.2.2018 година.

Бр. 09-679/45
15.2.2018 година
Скопје

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

16 февруари 2018 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 3

стр. 45

Советот на Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на 9.2.2018
година и на 15.2.2018 година, расправаше по состојбата со тврдината Кале и
донесе

ЗАКЛУЧОК
за состојбата со тврдината Кале

На Градоначалникот на Општина Центар-Скопје му се предлага и му се
укажува на потребата за заживување на тврдината Кале со следниво:
1. Упатување препорака до ООУ во Општина Центар-Скопје за вклучување на
Калето како културен споменик во активностите за посети и за набљудување.
2. Упатување препорака до јавните установи детски градинки за вклучување
на Калето како културен споменик во активностите за посети и за
набљудување.
3. Насочување на одредени активности што се предвидени во Програмата за
култура за 2018 година како место за одржување да ги користат локациите на
тврдината Кале и воопшто Калето како интегрален дел, вклучително Музејот
на современа уметност, тврдината Кале и Паркот на француските гробишта.
4. Препорака до надлежните институции за да дадат одобрување да се
одржуваат настани на тврдината Кале за поголема отвореност кон настаните
од културата, а помалку кон настаните од забавен карактер (на пример,
Пивофест).
5. Одделението за култура на Општина Центар-Скопје да подготви календар
на идни активности на локациите Кале или Музеј за современа уметност на
кои може да се одржуваат настани.
6. Да даде силна и јасна поддршка за меѓуопштинска соработка (Чаир, Град
Скопје и Центар) и за сите идни заеднички мерки и активности за
подобрување на состојбата на скопското Кале што се предложени од Советот.
Во оваа соработка е и проектот РОК од Хоризонт2020 од Програмата на ЕУ за
кој Советот беше известен од претставници на Советот на Град Скопје што
присуствуваа на седницата на Советот на Општина Центар-Скопје.
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7. Да го извести Советот за сите почнати заеднички активности на ниво на
Град Скопје, а кои се од важност за целокупниот простор на Калето.
8. Да поддржи и материјално-технички да овозможи одржување седница на
Советот на Општина Центар-Скопје на локација на скопското Кале.
9. Да ја формализира соработката со релевантните институции и
организации, како и со сите јавни претпријатија на Град Скопје, а за
остварување на мерките и на активностите предложени од Советот (на
пример, ЈСП - овозможување јавен превоз и воведување редовна линија кон
Калето, кон МСУ и паркот).
10. Да ги задолжи одговорните служби за обезбедување повисок степен на
хигиена во целокупниот простор на Калето (тврдината, паркот и околината на
Музејот на современа уметност), а за спроведените мерки да го извести
Советот.
11. Да ги задолжи одговорните служби за обезбедување повисок степен на
безбедност на целокупниот простор на Калето (тврдината, паркот и
околината на Музејот на современа уметност) во соработка со Полициската
станица од општа надлежност - Центар, а за спроведените мерки да го
извести Советот.
12. Да ги задолжи одговорните служби да се обезбеди целосно осветлување
на просторот на Калето, како и пристапните патеки кон него, а за
спроведените мерки да го извести Советот.
13. Да ги задолжи одговорните служби за изработка или за поправка на
пристапните патеки кон Калето, особено да се обезбедат пристапни пешачки
патеки, безбедни велосипедски патеки и пристап за лица со посебни потреби,
а за спроведените мерки да го извести Советот.
Овој Заклучок да се достави до Градоначалникот на Општина Центар-Скопје.

Бр. 08-679/44
15.2.2018 година
Скопје

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