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стр.1

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Полугодишниот
извештај за работа на Општинското основно училиште
„Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје во учебната 2020/2021 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје во учебната
2020/2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/3
11.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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стр.2

Врз основа на член 108 точка 1 алинеја 2 од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и
член 26 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21),
Советот на Општина Центар-Скопје на 60. седница одржана на 11.2.2021
година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Полугодишниот извештај за работа
на Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих
Песталоци“-Скопје во учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно
училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје во учебната 2020/2021 година.
2. Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот и до ООУ „Јохан Хајнрих
Песталоци“-Скопје.
3. Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-945/2
11.2.2021 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска с.р.
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стр.3

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Полугодишниот
извештај за работа на Општинското основно училиште
„Киро Глигоров“-Скопје во учебната 2020/2021 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје во учебната 2020/2021
година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/5
11.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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стр. 4

Врз основа на член 108 точка 1 алинеја 2 од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и
член 26 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21),
Советот на Општина Центар-Скопје на 60. седница одржана на 11.2.2021
година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје
во учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно
училиште „Киро Глигоров“-Скопје во учебната 2020/2021 година.
2. Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот и до ООУ „Киро Глигоров“Скопје.
3. Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-945/4
11.2.2021 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска с.р.
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стр. 5

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Полугодишниот
извештај за работа на Општинското основно училиште
„Кочо Рацин“-Скопје во учебната 2020/2021 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје во учебната 2020/2021
година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/7
11.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 108 точка 1 алинеја 2 од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и
член 26 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21),
Советот на Општина Центар-Скопје на 60. седница одржана на 11.2.2021
година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје
во учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно
училиште „Кочо Рацин“-Скопје во учебната 2020/2021 година.
2. Оваа одлука да се достави до Градоначалникот и до ООУ „Кочо Рацин“Скопје.
3. Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-945/6
11.2.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Полугодишниот
извештај за работа на Општинското основно училиште
„Гоце Делчев“ во учебната 2020/2021 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Гоце Делчев“ во учебната 2020/2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/9
11.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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стр. 8

Врз основа на член 108 точка 1 алинеја 2 од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и
член 26 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21),
Советот на Општина Центар-Скопје на 60. седница одржана на 11.2.2021
година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Гоце Делчев“ во
учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно
училиште „Гоце Делчев“-Скопје во учебната 2020/2021 година.
2. Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот и до ООУ „Гоце Делчев“Скопје.
3. Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-945/8
11.2.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Полугодишниот
извештај за работа на Општинското основно училиште
„Димитар Миладинов“-Скопје во учебната 2020/2021 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје во учебната
2020/2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/11
11.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 108 точка 1 алинеја 2 од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и
член 26 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21),
Советот на Општина Центар-Скопје на 60. седница одржана на 11.2.2021
година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје
во учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно
училиште „Димитар Миладинов“-Скопје во учебната 2020/2021 година.
2. Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот и до ООУ „Димитар
Миладинов“-Скопје.
3. Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-945/10
11.2.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Полугодишниот
извештај за работа на Општинското основно училиште
„11 Октомври“-Скопје во учебната 2020/2021 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје во учебната 2020/2021
година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/13
11.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 108 точка 1 алинеја 2 од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и
член 26 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21),
Советот на Општина Центар-Скопје на 60. седница одржана на 11.2.2021
година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Полугодишниот извештај за работа
на Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје
во учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно
училиште „11 Октомври“-Скопје во учебната 2020/2021 година.
2. Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот и до ООУ „11 Октомври“Скопје.
3. Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-945/12
11.2.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Полугодишниот
извештај за работа на Општинското основно училиште
„Коле Неделковски“-Скопје во учебната 2020/2021 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје во учебната
2020/2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/15
11.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 108 точка 1 алинеја 2 од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и
член 26 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21),
Советот на Општина Центар-Скопје на 60. седница одржана на 11.2.2021
година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје
во учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно
училиште „Коле Неделковски“-Скопје во учебната 2020/2021 година.
2. Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот и до ООУ „Коле
Неделковски“-Скопје.
3. Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-945/14
11.2.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Полугодишниот
извештај за работа на Општинското основно училиште
„Св. Кирил и Методиј“-Скопје во учебната 2020/2021 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје во учебната
2020/2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/17
11.2.2021 година
Скопје

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

12 февруари 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 3

стр. 16

Врз основа на член 108 точка 1 алинеја 2 од Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и
член 26 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21),
Советот на Општина Центар-Скопје на 60. седница одржана на 11.2.2021
година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на
Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје
во учебната 2020/2021 година

1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно
училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје во учебната 2020/2021 година.
2. Оваа Одлука да се достави до Градоначалникот и до ООУ „Св. Кирил и
Методиј“-Скопје.
3. Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-945/16
11.2.2021 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15;
9/19; 14/19 и 1/21), 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 1.1.2020 до 31.12.2020 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Кварталниот извештај за извршување
на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно)
од 1.1.2020 до 31.12.2020 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/19
11.2.2021 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;
47/11; 192/15; 209/18; 244/19 и 82/20) и член 26 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“
бр. 1/06; 12/15; 14/18; 9/19 и 1/21), Советот на Општина Центар-Скопје на
60. седница, одржана на 11.2.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје
за извештајниот период (кумулативно)
од 1.1.2020 до 31.12.2020 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) од 1.1.2020 до
30.12.2020 година.

2. Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-945/18
11.2.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Буџетскиот календар
на Општина Центар-Скопје за 2021 година

Се објавува Буџетскиот календар на Општина Центар-Скопје за 2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/21
11.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 27 став 4 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на РМ “ бр. 61/04; 96/04; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15;
209/18 и 244/19), Советот на Општина Центар-Скопје на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година, донесе
Буџетски календар
на Општина Центар-Скопје за 2021 година
Активности

Ред.бр
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Месец во
годината
Јануари

Советот на Општина Центар- Скопје го донесува Буџетскиот
календар.
Градоначалникот подготвува општински буџетски циркулар Најдоцна до
со главните насоки за изготвување на финансиските
31 август
планови и програми до сите сектори и буџетски корисници.
Сите сектори и буџетски корисници ги доставуваат Најдоцна до
финансиските планови и програми за наредната година со
30
образложение за висината на износите по позиции.
септември
Министерот за финансии доставува циркулар- насоки за Најдоцна до
подготвување на буџетите на единиците на локалната
30
самоуправа за наредната година.
септември
Секторот за финансиски прашања подготвува процени на
вкупните приходи, ги разгледува, анализира и ги усогласува Најдоцна до
финансиските планови и програми , ги одредува 15 октомври
приоритетите и одредбите за новиот Предлог- буџет и го
известува Градоначалникот за основните параметри.
Градоначалникот на Општината подготвува предлог на план Најдоцна до
на програми за развој усогласен со насоките од циркуларот 20 октомври
и го доставува до Советот на Општина Центар- Скопје.
Советот го одобрува предлогот на планот на програмите за Најдоцна до
развој.
15 ноември
Секторот за финансиски прашања го изготвува Предлогбуџетот и го доставува до Градоначалникот на разгледување
ноември
и на одобрување.
Градоначалникот организира јавна расправа по Предлогноемврибуџетот.
декември
Градоначалникот го доставува Предлог- буџетот до Советот
декември
на Општина Центар- Скопје.
Советот на Општина Центар- Скопје го усвојува Предлогдекември
буџетот.

Буџетскиот календар на Општина Центар-Скопје за 2021 година стапува во сила на
денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-945/20
11.2.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за прераспределба на средствата
во Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година

Се објавува Одлуката за прераспределба на средствата во Буџетот на Општина
Центар-Скопје за 2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/23
11.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на
РМ бр. 5/2002 година), а во врска со член 33 од Законот за Буџетите (Сл. Весник на РМ
бр. 64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 ,192/15 и 167/16), Советот на
Општина Центар - Скопје на 60. седница одржана на 11.2.2021 година ја донесе
следната:

О
Д
Л
У
К
А
за прераспределба на средствата во Буџетот на
Општина Центар-Скопје за 2021 година

Член 1
Со оваа Одлука се врши прераспределба на средства во Буџетот на Општина
Центар – Скопје за 2021 година и тоа на следниот начин:
Потпрограма Назив на потпрограма
Потставка
Назив на потставка

Буџет

Сенамалуваатрасходитенаследнатапотставка:
_______________________________________________________________
ВАБ

ПРЕНАМЕНА НА ОБЈЕКТ ВО ДЕТСКА ГРАДИНКА

481
481230

Градежни објекти
Реконструкција на деловни објекти

- 4.000.000,00 ден.

_______________________________________________________________

Истите да бидат пренаменети на следните потставки:
________________________________________________________________
Л00

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

463
463120

Трансфери до невладини организации
Трансфери до спортски клубови

3.000.000,00 ден.
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ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

424
424220

Поправка и тековно одржување
Услуги за обезбедување на објекти
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1.000.000,00 ден.

______________________________________________________________

Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина
Центар-Скопје и станува составен дел на Буџетот на општината за 2021 година.

Бр. 08-945/22
11.2.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката
за проширување на средствата во Буџетот на
Општина Центар-Скопје за 2021 година

Се објавува Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина
Центар-Скопје за 2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/25
11.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник
на РМ“ бр. 5/2002 година), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите („Сл. Весник
на РМ“ бр. 64/05, 04/08, 103/08,156/09, 95/10, 180/11, 171/12 ,192/15 и 167/16 ),
Советот на Општина Центар-Скопје, на 60. седница одржана на 2021 година, ја донесе
следнава:

О

Д

Л

У

К

А

за проширувањена средствата во Буџетот на
Општина Центар-Скопје за 2021 година

Член 1
Проширувањето на средства во Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година се
врши на следниот начин:

Потпрограма

Називнапотпрограма

Потставка

Називнапотставка

Донации

Се зголемуваат приходите на следните потставки :
741112

Трансфери од буџетот

741114

Пренесен вишок на приходи од претходната година

77.500,00 ден.
1.540.116,00 ден

742119
Други општи и тековни донации
391.813,00 ден.
____________________
______________________________________________
2.009.429,00 ден.

И се распоредуваат наследнитерасходни потставки:

Н10

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

420120

Патување во земјата-патни расходи

701,00 ден.

420130

Патување во земјата-сместување

420220

Патување во странство-патни расходи

212.790,00 ден.

420230

Патување во странство-сместување

708.480,00 ден.

421320

Телефон и телефакс

423110

Канцелариски материјали

70.000,00 ден.

423210

Материјали за АОП

40.000,00 ден.

44.800,00 ден.

9.225,00 ден.
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423620

Училишни материјали

40.000,00 ден.

423810

Ситен инвентар

66.345,00 ден.

424410

Поправки и одржување на мебел

61.500,00 ден.

425760

Превозни услуги во образованието

8.400,00 ден.

425920

Услуги за копирање, печатење и издавање

2.700,00 ден.

425990

Други договорни услуги

426210

Расходи за репрезентација

426310

Семинари и конференции

181.699,00 ден.
56.239,00 ден.
206.640,00 ден.

________________________________________________________________________________________

НА0

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

480140

Купување на информатичка и видео опрема

В10

ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

464990

Други трансфери

299.625,00ден.

285,00 ден.

2.009.429,00 ден.

Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина
Центар-Скопје и станува составен дел на Буџетот на општината за 2021 година.

Бр. 08-945/24
11.2.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност на
дополнувањето и измената на финансискиот план на
Кошаркарскиот клуб „Работнички“ АД Скопје за период
од 1.1.2021 година до 31.12.2021 година

Се објавува Одлуката за давање согласност на дополнувањето и измената на
финансискиот план на Кошаркарскиот клуб „Работнички“ АД Скопје за период
од 1.1.2021 година до 31.12.2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/27
11.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 26 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Центар-Скопје
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 И
1/21), Советот на Општина Центар-Скопје на 60. седница, одржана на 11.2.2021
година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на дополнувањето и измената на
финансискиот план на Кошаркарскиот клуб „Работнички“
АД Скопје за период од 1.1.2021 година до 31.12.2021 година

Член 1
Општина Центар-Скопје ДАВА СОГЛАСНОСТ на дополнувањето и измената на
финансискиот план на Кошаркарскиот клуб „Работнички“ АД Скопје за период
од 1.1.2021 година до 31.12.20201 година.
Член 2
Одлуката да се достави до Кошаркарскиот клуб „Работнички“ АД Скопје.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-945/26
11.2.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за воспоставување меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Центар-Скопје и Град Скопје
за заловување на кучиња на подрачјето на Град Скопје

Се објавува Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу
Општина Центар-Скопје и Град Скопје за заловување на кучиња на подрачјето
на Град Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/29
11.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на членовите 36 и 64 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 4 од Законот за
меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр. 79/09), член 28 од
Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на РМ“ бр.
149/14, 149/15 и 53/16) и член 26 од Статутот на Општина Центар-Скопје
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и
1/21), Советот на Општина Центар-Скопје на 60. седница, одржана на 11.2.2021
година, донесе
ОДЛУКА
за воспоставување меѓуопштинска соработка
помеѓу Општина Центар-Скопје и Град Скопје
за заловување на кучиња на подрачјето на Град Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се воспоставува меѓуопштинска соработка помеѓу Општина
Центар-Скопје и Град Скопје и се уредуваат начинот, условите, финансирањето
и други прашања заради остварување заедничка цел и интерес при заедничко
вршење на работи од заедничка надлежност што се однесува на заловување и
собирање на бездомните кучиња, односно нерегистрирани кучиња и
регистрирани кучиња доколку ги затекнат на јавни површини на подрачјето на
град Скопје.
Член 2
Општина Центар-Скопје и Град Скопје во остварувањето на меѓуопштинската
соработка утврдена во член 1 од оваа Одлука, заедничката надлежност, која се
однесува на заловување и собирање на бездомните кучиња, односно
нерегистрирани кучиња и регистрирани кучиња доколку ги затекнат на јавни
површини на подрачјето на град Скопје, ќе ја вршат на начин утврден со оваа
Одлука.
Град Скопје учествува во меѓуопштинската соработка со обезбедување трајно и
квалитетно вршење на заедничката надлежност утврдена во член 1 на оваа
Одлука на целото подрачје на градот Скопје преку Јавното претпријатие Лајка
– Скопје и со предвидени финансиски средства за таа намена што се
обезбедуваат во Буџетот на Град Скопје за секоја буџетска година.
Општина Центар-Скопје учествува во меѓуопштинската соработка со
предвидени финансиски средства во износ од 2.000.000,00 денари за намената
утврдена во член 1 од оваа Одлука, кои се обезбедуваат во Буџетот на
Општината за секоја буџетска година, кои ги уплатува на сметка на ЈП Лајка на
12 еднакви месечни рати во износ од 166.667,00 денари.
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Член 3
Времетраењето на заедничкото вршење на работите од заедничка надлежност
и преземањето на обврските што произлегуваат од меѓуопштинската соработка
помеѓу Град Скопје и Општина Центар-Скопје се утврдува за целиот временски
период на правната сила на оваа Одлука.
Член 4
За реализацијата на оваа Одлука Градоначалникот на Општина Центар-Скопје
ќе склучи договор со Градоначалникот на Град Скопје и со директорот на
јавното претпријатие во форма и содржина пропишана со Законот за
меѓуопштинска соработка во кој поблиску се уредуваат прашањата за начинот
и условите за вршење на заедничката надлежност, начинот на исплата на
финансиските средства и другите прашања од значење за меѓуопштинската
соработка.
Член 5
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-945/28
11.2.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за ослободување од плаќање
надоместок за уредување на градежно земјиште за реконструкција
и адаптација на Универзитетската клиника за анестезија,
реанимација и интензивно лекување-КАРИЛ

Се објавува Одлуката за ослободување од плаќање надоместок за уредување
на градежно земјиште за реконструкција и адаптација на Универзитетската
клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување-КАРИЛ,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/31
11.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на Општина Центар-Скопје на
60. седница, одржана на 11.2.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за ослободување од плаќање надоместок
за уредување на градежно земјиште за реконструкција
и адаптација на Универзитетската клиника за анестезија,
реанимација и интензивно лекување - КАРИЛ

Член 1
Инвеститорот Министерство за здравство се ослободува од плаќање
надоместок за уредување на градежно земјиште за реконструкција и
адаптација на Универзитетската клиника за анестезија, реанимација и
интензивно лекување - КАРИЛ, за Г.П. 3.1.1 со намена B2, на улица „Мајка
Тереза“ бр. 17, КП 429 КО Центар 2, со средства во износ од 30.868,00 денари,
за нето наплатна површина од 8,28 м2, утврдени со Пресметка за регулирање
на надоместок за уредување на градежно земјиште бр. 20/13-8912/1-ПР од
17.11.2020 година, во согласност со Барањето бр. 09-5251/1 од 4.12.2020
година од Министерството за здравство.
Член 2
Примерок од оваа Одлука да се достави до Министерството за здравство.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-945/30
11.2.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Деловникот
за начинот на работа и бројот на членови на Партиципативното
тело од областа на урбанизмот на Општина Центар-Скопје

Се објавува Деловникот за начинот на работа и бројот на членови на
Партиципативното тело од областа на урбанизмот на Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/33
11.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02), а во врска со член 46 став 7 од
Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 32/20), Советот на Општина Центар-Скопје на 60. седница
одржана на 11.2.2021 донесе
ДЕЛОВНИК
за начинот на работа и бројот на членови на Партиципативното
тело од областа на урбанизмот на Општина Центар-Скопје
Член 1
Со овој Деловник се уредува начинот на работа и бројот на членови на
Партиципативното тело од областа на урбанизмот на Општина Центар-Скопје.
Член 2
Заради обезбедување на инклузивност, партиципативност и јавност во
процесот на урбанистичкото планирање, Општина Центар-Скопје формира
Партиципативно тело од областа на урбанизмот.
Партиципативното тело ги претставува различните интереси и интересни групи
во локалната заедница и ги пренесува ставовите, мислењата и потребите на
граѓаните и правните лица.
Партиципативното тело ги претставува интересите и интересните групи во
Општина Центар – Скопје и ги пренесува ставовите, мислењата и потребите на
граѓаните и правните лица:
- преку следење на состојбите во планирањето со давање иницијативи,
насоки и сугестии за изготвување на плански решенија и
- во постапките за изработување и донесување на плановите со
разгледување на планските програми (врз чија основа се изработуваат
плановите) и на нацртите на урбанистичките планови во нивната
работна верзија.
Член 3
Партиципативното тело се состои од најмногу 9 членa и тоа:
- 2 члена претставници на Комисијата за урбанизам на Општина Центар Скопје,
- 1 член претставник на правниот субјект изработувачот на деталниот
урбанистички план кој е задолжително лиценциран за урбанистичко
планирање,
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- 1 член претставник на урбаната заедница кој се менува во зависност од
опфатот/локалитетот што е предмет на планирањето,
- 3 члена претставници на невладините организации, здруженија на граѓани и
граѓански активисти и
- 2 члена кои се стручни лица од областа на урбанистичкото планирање.
Овој број се проектира на оптимален состав со цел партиципативното тело да
делува со поголема ефикасност.
Член 4
Партиципативното тело се формира од доброволно пријавени лица по јавен
оглас објавен на веб страната од Општината и во писмена форма со излагање
на огласот на јавно место во траење од 30 дена.
Заинтересираните правни и физички лица кои се пријавуваат треба да ги
исполнат следните услови:
- Местото на живеење/адресата да е во Општина Центар-Скопје,
- Седиштето, односно, адресата да е регистрирана во Општина ЦентарСкопје,
- доказ за регистрирана дејност, и
- доказ дека програмските дејности, односно целите и задачите на
здружението се од областа на планирањето.
Заинтересираните правни и физички лица на јавниот оглас се пријавуваат
преку уредно пополнет образец-пријава за член на Партиципативно тело на
Општина Центар-Скопје, изјава за давање согласност за располагање со лични
податоци, изјава за прифаќање на условите на јавниот оглас, писмо од намери
(пишан опис за интересот поради кој се аплицира) и прилог докази за
исполнетост на условите предвидени во овој член.
Изборот е во согласност со принципот „прв пријавен-прв избран“ до
исполнување на квотата.
Член 5
Членовите на Парципативното тело кои се лица вработени во Општината, а се
претставници на комисијата за урбанизам, ги одредува Градоначалникот.
Членовите од редот на доброволно пријавените правни и физички лица по
објавениот јавен оглас се одредуваат од страна на Комисијата за урбанизам,
планирање и уредување на просторот формирана од Советот на Општина
Центар-Скопје.
Учеството во партиципативното тело на лицата вработени во Општината е по
службена должност, а на лицата што не се вработени во Општината учеството
е на доброволна основа.
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Член 6
Партиципативното тело заседава по потреба, врз основ на динамиката за
изработување на урбанистичките планови, но најмалку еднаш во два месеци и
за својата работа изготвува записник.
За текот и динамиката на работата на партиципативното тело, членовите на
истото ги известува еден претставник на партиципативното тело од редот на
урбаната заедница во зависност од опфатот/локалитетот што е предмет на
планирањето, или од невладините организации, здруженија на граѓани или
граѓански активисти.
Работата на партиципативното тело е јавна.
Изнесените и утврдени мислења на партиципативното тело пред Советот на
Општина Центар-Скопје се презентираат од еден претставник на
партиципативното тело од редот на урбаната заедница во зависност од
опфатот/локалитетот што е предмет на планирањето, или од невладините
организации, здруженија на граѓани или граѓански активисти.
Член 7
Партиципативното тело ѝ овозможува на јавноста да учествува во постапките
за изработување на деталните урбанистички планови, со обезбедување на
пристап на јавноста до информациите, односно податоците за просторот со кои
располагаат надлежните органи и субјектите со јавни овластувања.
Партиципативното тело има консултативна улога во постапките за
изработување на деталните урбанистички планови и при тоа целосно ги
уважува научно и стручно утврдените методологии и стандарди за
урбанистичко планирање.
Во таа смисла дава мислења при:
- разгледување на планските програми во фаза пред таа да му биде
предложена на градоначалникот за одобрување, и
- нацртите на деталните урбанистички планови (во работна верзија) во
фаза пред тие да бидат предмет на стручна ревизија,
кои што се ставаат на увид на партиципативното тело, а прифатливите
предлози и сугестии се вградуваат во планските документи.
Член 8
За сѐ што не е уредено во овој Деловникот за работа на партиципативното тело
се применуваат одредбите од Законот за урбанистичко планирање (Службен
весник на РСМ бр.32/2020).
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Член 9
Измени и дополнувања на овој Деловник се вршат на ист начин и по постапка
како и за негово донесување.
Член 10
Овој Деловник влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на
Општина Центар-Скопје.

Бр. 08-945/32
11.2.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за донесување на Деталниот
урбанистички план Градска четврт И 01-Маџир Маало 1,
Општина Центар-Скопје

Се објавува Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план Градска
четврт И 01-Маџир Маало 1, Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/35
11.2.2021 година
Скопје

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

12 февруари 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 3

стр. 40

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; 12/15; 9/19 и
14/19) и член 41 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен
весник на РМ“ бр. 199/14; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16; 64/18 и 168/18) Советот на
Општина Центар-Скопје, на 60. седница, одржана на 11.2.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за донесување на Деталниот урбанистички план
Градска четврт И 01-Маџир Маало 1, Општина Центар-Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Деталниот урбанистички план Градска четврт
И 01-Маџир Маало 1, Општина Центар-Скопје, плански период 2019-2024, изработен
од Друштво за трговија и услуги „БИЛД УРБАН“ ДООЕЛ Скопје, со тех. бр. 0801-599/18
од декември 2020 година, во согласност со Генералниот урбанистички план на Град
Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 18/12), Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 199/14; 44/15; 193/15; 31/16;
163/16; 64/18 и 168/18), Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на
графичка обработка на урбанистичките планови („Службен весник на РМ“ бр. 142/15)
и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен
весник на РМ“ бр. 142/15; 217/15; 222/15; 228/15; 35/16; 99/16; 134/16; 33/17 и 86/18).
Член 2
Просторот за кој се донесува Деталниот урбанистички план Градска четврт
И 01-Маџир Маало 1, Општина Центар-Скопје е со површина од 7,28 ха.
Границите на планскиот опфат се следниве:
-

На
На
На
На

северозапад по оската на регулираното корито на река Вардар;
запад по оска на бул. „Крсте Мисирков“;
југозапад по оска на бул. „Кузман Јосифовски-Питу“;
југоисток по оска на бул. „Крушевска република“.
Член 3

Во утврдените граници на опфатот од член 2 е следнава содржина:
1. ОПШТ ДЕЛ
1.1. Регистрација
1.2. Лиценци и овластување на носителот на планска документација
2. ДОПОЛНИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.1. Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога
2.2. Потврда за заверка на планска програма
2.3. Предлог за одобрување на планска програма
2.4. Планска програма
2.3. Податоци, информации и мислења од релевантни институции
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3. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
3.1.Текстуален дел ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ......................................................... 4
3.1.1. Површина и опис на границите на планскиот опфат со географско и геодетско
одредување на неговото подрачје .......................................................................................... 5
3.1.2. Историја на планирање и уредување на подрачјето на планскиот опфат и неговата
околина .................................................................................................................................. 7
3.1.3. Податоци за природни фактори .................................................................................... 7
3.1.3.1.Микроклима ................................................................................................................ 8
3.1.3.2. Релјефни карактеристики ........................................................................................... 8
3.1.3.3. Хидрографија.............................................................................................................. 8
3.1.3.4. Сеизмика на просторот ............................................................................................... 8
3.1.3.5. Вегетациски карактеристики и пејзаж ......................................................................... 9
3.1.4. Податоци за создадени вредности и фактори ................................................................ 9
3.1.5. Инвентаризација на земјиштето и зеленилото во планскиот опфат, на изградениот
градежен фонд и вкупната физичка супраструктура .............................................................. 10
3.1.6. Инвентаризација на постојни споменички целини, градби од културно-историско значење
и културни предели ................................................................................................................ 15
3.1.7. Инвентаризација на изградена комунална инфраструктура ........................................... 16
3.1.7.1. Сообраќај ................................................................................................................... 16
3.1.7.2. Комунална инфраструктура ........................................................................................ 16
3.1.8.Анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план ............................. 18
3.1.9. Анализа и можности за просторен развој ...................................................................... 18
3.1.10. Извод од план од повисоко ниво ................................................................................. 19
Извод од ГУП 2012 ................................................................................................................. 19
3.1.11. Нумерички показатели ................................................................................................ 22
3.2. Графички дел ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА .......................................................... 27
1. Извод од ГУП на Град Скопје 2012-2022 година............................................................1:10000
2. Извод од постоен ДУП: ДУП за Градска четврт Маџир Маало.........................................1:1000
3. Збирен графички прилог со нанесени плански решенија од донесени урбанистички планови и
планови што граничат со планскиот опфат на урбанистичкиот план .................................1:1000
4. Ажурирана геодетска подлога........................................................................................1:1000
5. Инвентаризација на изградениот градежен фонд, вкупната физичка суперструктура, на
земјиштето и зеленилото во планскиот опфат ……..…........................................................1:1000
6. Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура………………………………........1:1000
4.1.Текстуален дел ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ......................................................... 2
4.1.1. Вид план, назив на подрачјето на планскиот опфат, плански период, површина на
планскиот опфат и општина на која ѝ припаѓа подрачјето на планскиот опфат .................... 2
4.1.2. Опис и образложение на планскиот концепт на просторен развој и хармонизација на
просторот на подрачјето во рамките на планскиот опфат ..................................................... 4
4.1.3. Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба на
градежното земјиште парцелирано за изградба, на градежното земјиште за општа употреба,
сообраќајната и комуналната инфраструктура ........................................................................ 5
4.1.3.1 Единици на градежно земјиште ................................................................................... 6
4.1.3.2 Класа на намени........................................................................................................... 6
4.1.3.3 Сообраќајно решение ................................................................................................. 12
4.1.3.4 Нивелманско решение................................................................................................. 15
4.1.3.5. Хидротехничка инфраструктура ................................................................................. 15
4.1.3.5. Електроенергетика и ПТТ-инсталации ........................................................................ 18
4.1.3.6. Гасификација ............................................................................................................. 20
4.1.3.7. Далечинско затоплување............................................................................................ 20
4.1.4. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите што важат за
целата површина на планскиот опфат ................................................................................... 21
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4.1.5. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите за
секоја урбанистичка единица за планирање........................................................................... 26
Блок 1 ................................................................................................................................... 26
4.1.6. Нумерички показатели ................................................................................................. 38
4.1.7.. Билансни показатели .................................................................................................. 39
4.1.8.1 Мерки за заштита на животната средина ................................................................... 43
А) Мерки за заштита на квалитетот на воздухот .................................................................... 43
Б) Мерки за заштита на квалитетот на почвата ..................................................................... 44
В) Мерки за заштита од бучава ............................................................................................. 45
4.1.8.2. Мерки за заштита и спасување.................................................................................. 45
4.1.8.2.1 Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи ………………….………... 46
4.1.8.2.2 Заштита и спасување од урнатини .......................................................................... 47
4.1.8.2.3. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита ............................................................ 47
4.1.8.2.4. Заштита и спасување од поплави .......................................................................... 48
4.1.8.2.5. Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства ........................ 48
4.1.8.2.6. Спасување од сообраќајни незгоди ........................................................................ 48
4.1.8.2.7. Прва медицинска помош ........................................................................................ 49
4.1.8.2.8. Заштита и спасување од свлекување на земјиштето .............................................. 49
4.1.9.Мерки за спречување на бариери за лицата со инвалидност ........................................ 49
4.1.10. Мерки за заштита на културното наследство ............................................................. 50
4.2. Графички дел ......................................................................................................... 51
1. План на намена на земјиштето и градбите ....................................................................1:1000
2. Регулационен план………………………………………………….....................................................1:1000
3. План на површини за градење.......................................................................................1:1000
4. Сообраќаен и нивелациски план....................................................................................1:1000
5. Инфраструктурен план...................................................................................................1:1000
6. План на зеленило со диспозиција на ниско, средно и високо зеленило .........................1:1000
7. Синтезен план................................................................................................................1:1000

Член 4
Составен дел на оваа Одлука се:
- Предлог-детален урбанистички план Градска четврт И 01 – Маџир Маало 1, Општина
Центар-Скопје, плански период 2019-2024, со плански опфат 7,28 ха, изработен од
Друштво за трговија и услуги „БИЛД УРБАН“ ДООЕЛ Скопје, со тех. бр. 0801-599/18 од
декември 2020 година (текстуален дел со документациона основа, планска
документација, нумерички дел и услови за изградба и графички дел со
документациона основа, планска документација и прилози)
- Програма за урбано планирање Ф на Општина Центар-Скопје за 2019 г., донесена со Одлука
бр. 08-5616/8 од 25.12.2018 г. објавена со Решение бр. 09-5616/9 од 25.12.2018 г.;
- Програма за урбано планирање Ф на Општина Центар-Скопје за 2020 г. донесена со Одлука
бр. 08-6270/30 од 26.12.2019 г. објавена со Решение бр. 09-6270/31 од 26.12.2019 г.;
- Решение за формирање Комисија за урбанизам, бр. 09-5071/1 од 5.12.2017 г.;
- Планска програма со тех. бр. 0801-599/18 од април 2019 година изработена од изработувачот
на планот;
- Предлог за одобрување на Планска програма од Комисијата за урбанизам на Општината,
бр. 09-2048/2 од 16.4.2019 г.;
- Потврда за заверка на Планска програма од Градоначалникот на Општината,
бр. 09-2048/3 од 16.4.2019 г.;
- Решение за формирање Комисија за урбанизам, бр. 09-3951/1 од 6.8.2019 г.;

12 февруари 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 3

стр. 43

- Стручно мислење по планот од Комисијата за урбанизам на Општината,
бр. 09-2048/14 од 1.11.2019 г.;
- Одлука за спроведување јавна презентација и јавна анкета, бр. 09-2048/15 од 6.11.2019 г.;
- Соопштение за спроведување јавна презентација и јавна анкета, бр. 09-2048/16
од 6.11.2019 г.;
- Решение за формирање Стручна комисија по јавна анкета, бр. 09-2048/18 од 6.11.2019 г.;
- Извештај од јавна презентација и јавна анкета, бр. 09-288/2 од 15.1.2020 г. со вклучен
Записник од спроведена јавна презентација, бр. 26-288/1 од 15.1.2020 г.;
- Заклучок за спроведување повторна јавна презентација и јавна анкета, бр. 09-288/4 од
15.1.2020 г.;
- Одлука за спроведување повторна јавна презентација и повторна јавна анкета, бр. 09-288/6 од
21.1.2020 г.;
- Соопштение за спроведување повторна јавна презентација и повторна јавна анкета,
бр. 09-288/7 од 21.1.2020 г.;
- Извештај од повторна јавна презентација и повторна јавна анкета, бр. 09-288/14 од 5.3.2020 г.
со вклучен Записник од спроведена повторна јавна презентација, бр. 26-288/13 од 5.3.2020 г.;
- Извештај од извршена стручна ревизија, изработена од НИМАЕР ДООЕЛ Струга д.е. Скопје,
со тех. бр. 03-303/20 од декември 2020 година;
- Согласност од Министерството за транспорт и врски, Сектор за уредување на просторот,
бр. 24-144/2 од 29.1.2021 г. (наш бр. 26-93/3 од 1.2.2021 г.);
- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена донесена од Градоначалникот, бр. 09-2048/12
од 29.10.2019 г. и формулар за потребата од спроведување, односно неспроведување на
стратегиска оцена бр. 09-2048/11 од 29.10.2019 г.;
- Известување од Министерството за животна средина и просторно планирање по Одлуката за
неспроведување на стратегиска оцена, бр. УП1 15-1643/2019 од 22.11.2019 г.
(наш бр. 26-2048/25 од 2.12.2019 г.);
- Мислење од Град Скопје, Комисија за урбанизам на Град Скопје, бр. 13-6597/2 од 18.9.2020 г.
(наш бр. 26-288/40 од 21.9.2020 г.);
- Мислење од Агенција за катастар на недвижности, бр. 0939-4619/9 од 27.11.2020 г. (наш бр.
26-288/48 од 30.11.2020 г.);
- Известување од Министерството за животна средина и просторно планирање, бр. 11-2121/2
од 28.4.2020 г. (наш бр. 26-288/28 од 7.5.2020 г.);
- Мислење од Министерство за култура – Управа за заштита на културното наследство,
бр. 17-544/4 од 23.3.2020 г.;
- Мислење од Дирекција за заштита и спасување, Подрачно одделение Центар, бр. 09-69/2 од
20.3.2020 г. (наш бр. 26-288/20 од 24.3.2020 г.);
- Одговор од ЈП Водовод и канализација-Скопје, бр. 1302-1853/2 од 11.6.2020 г.;
- Мислење од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, бр. 10-668/2 од 31.1.2020 г.;
- Мислење од Дистрибуција на топлина Балкан енерџи ДООЕЛ Скопје, бр. 03-1203 од
16.6.2020 г.;
- Известување од ГА-МА АД Скопје, бр. 0308-1188/1 од 17.11.2020 г.;
- Одговор од АД МЕР Скопје, бр. 03-4101/2 од 28.11.2018 г.;
- Мислење од Македонски телеком АД Скопје, без архивски број и датум (прикачено во
електронскиот систем е-урбанизам на 8.7.2020 г.).
Член 5
Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план Градска четврт
И 01-Маџир Маало 1, Општина Центар-Скопје задолжително се објавува во
електронска форма во информацискиот систем е-урбанизам. По објавувањето на
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Одлуката, планот станува составен дел на електронскиот регистар на донесени
детални урбанистички планови во рамките на информацискиот систем е-урбанизам.
Пристап до електронскиот регистар имаат донесувачот на планот, органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на
просторот, Агенцијата за планирање на просторот и Агенцијата за катастар на
недвижности.
Член 6
Електронската форма од Деталниот урбанистички план Градска четврт И 01-Маџир
Маало 1, Општина Центар-Скопје се објавува на веб-страницата на Општината.
Член 7
Агенцијата за катастар на недвижности е должна во рок од осум (8) работни дена од
прием на известувањето за донесување на Деталниот урбанистички план Градска
четврт И 01-Маџир Маало 1, Општина Центар-Скопје, во електронска форма преку
информацискиот систем е-урбанизам да изврши дигитално преклопување на планот.
Член 8
Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план Градска четврт И 01-Маџир
Маало 1, Општина Центар-Скопје со сите нејзини делови се чува и за нејзина
реализација се грижи Секторот за урбанизам во Општина Центар-Скопје.
Член 9
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-945/34
11.2.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување парична
помош за лекување на Весна Тодоровиќ

Се објавува Одлуката за одобрување парична помош за лекување на Весна
Тодоровиќ,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/37
11.2.2021 година
Скопје

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

12 февруари 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 3

стр. 46

Врз основа на член 26 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 01/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21),
Советот на Општина Центар-Скопје на 60. седница, одржана на 11.2.2021
година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување парична помош за
лекување на Весна Тодоровиќ

Член 1
На Весна Тодоровиќ ѝ се одобрува парична помош во износ од 100.000,00
денари за лекување.
Член 2
Средствата од член 1, Општина Центар-Скопје ќе ги исплати од Буџетот на
Општината за 2021 година.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопјe“.

Бр. 08-945/36
11.2.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за донесување техничка исправка на
техничка грешка за ГП 24.02 во ДУП Градска четврт Ј 07 - локалитети
Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно
Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар-Скопје

Се објавува Одлуката за донесување техничка исправка на техничка грешка за
ГП 24.02 во ДУП Градска четврт Ј 07-локалитети Капиштец, Завод за
медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и
Цвеќара, Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 60. седница, одржана на
11.2.2021 година.

Бр. 09-945/39
11.2.2021 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, 12/15, 9/19; 14/19 и 1/21), член 36 став 6 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 199/14; 44/15; 44/15;
193/15; 31/16 и 163/16), Советот на Општина Центар-Скопје на 60. седница,
одржана на 11.2.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување техничка исправка на техничка грешка за ГП 24.02 во
ДУП Градска четврт Ј 07 - локалитети Капиштец, Завод за медицинска
рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара,
Општина Центар-Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се донесува техничка исправка на техничка грешка за
ГП 24.02 во ДУП Градска четврт Ј 07 - локалитети Капиштец, Завод за
медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и
Цвеќара, Општина Центар-Скопје во согласност со Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 199/14; 44/15; 44/15;
193/15 ;31/16 и 163/16).
Член 2
Техничката исправка на техничка грешка се врши за ГП 24.02 во ДУП Градска
четврт Ј 07 - локалитети Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација,
Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар-Скопје,
2013-2018, донесен од Советот на Општината со Одлука бр. 07-4414/4 од
18.7.2014 година.
На исправката на техничка грешка за ГП 24.02 во ДУП Градска четврт Ј 07 локалитети Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водно,
Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар-Скопје, издадено е
Мислење бр. 09-2016/2 од 25.4.2017 година од Комисијата формирана од
Градоначалникот на Општина Центар-Скопје со Решение бр. 09-3949/1 од
11.08.2016 година и издадена е Согласност бр. 24-4318/2 од 10.5.2017 година
од Министерството за транспорт и врски и тие се составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Со донесувањето на оваа Одлука исправката на техничка грешка ќе стане
составен дел на ДУП Градска четврт Ј 07 - локалитети Капиштец, Завод за
медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и
Цвеќара, Општина Центар-Скопје 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. 08-945/38
11.2.2021 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска с.р.

