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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 Програма
за поставување урбана опрема за дел од подрачјето на
Општина Центар-Скопје за период 2020-2025 година

Се објавува Одлуката за донесување Програма за поставување урбана опрема
за дел од подрачјето на Општина Центар-Скопје за период 2020-2025 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 61. седница, одржана на
25.2.2021 година.

Бр. 09-1270/3
25.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02), Советот на Општина Центар-Скопје на
61. седница, одржана на 25.2.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за донесување Програма за поставување урбана опрема
за дел од подрачјето на Општина Центар-Скопје
за период 2020-2025 година

1. Се донесува Програма за поставување урбана опрема за дел од
подрачјето на Општина Центар-Скопје за период 2020-2025 година.
2. Составен дел на оваа Одлука е интегралниот текст на Програмата
за поставување урбана опрема за дел од подрачјето на Општина
Центар-Скопје за период 2020-2025 година.
3. Одлуката стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-1270/2
25.2.2021 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска
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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 утврдување на потребата за
поставување урбана опрема и на условите, начинот и постапката за
издавање одобрение за поставување урбана опрема на јавни
површини на подрачјето на Општина Центар-Скопје

Се објавува Одлуката за утврдување на потребата за поставување урбана
опрема и на условите, начинот и постапката за издавање одобрение за
поставување урбана опрема на јавни површини на подрачјето на Општина
Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 61. седница, одржана на
25.2.2021 година.

Бр. 09-1270/5
25.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ

26 февруари 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 4

стр.4

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр.
5/02), член 15 став 1 точка 1 алинеја 5 и став 3 од Законот за Градот Скопје („Службен
весник на РМ“ бр. 55/04 и 158/11), членови 80 и 81 од Законот за градeње („Службен
весник на РМ” бр. 130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13;
137/13; 163/13; 27/14; 28/14; 42/14; 115/14; 149/14; 187/14; 44/15; 129/15; 217/15;
226/15; 30/16; 39/16; 71/16; 132/16; 35/18; 64/18 и 168/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.
244/19 и 18/20), а во врска со член 8 став 2 и член 16 од Законот за трговија („Службен
весник на РМ” бр. 16/04; 128/06; 63/07; 88/08; 159/08; 20/09; 99/09; 105/09; 115/10;
158/10; 36/11; 53/11; 148/13; 164/13; 97/15; 129/15; 53/16 и 120/18), член 12 став 3 и
член 41 став 2 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на РМ” бр. 62/04;
89/08; 115/10; 53/11; 141/12; 164/13; 187/13; 166/14; 199/14; 129/15; 192/15; 39/16;
53/16 и 71/16 и „Службен весник на РСМ“ бр. 31/20) и член 8 став 3 од Законот за
занаетчиство („Службен весник на РМ“ бр. 215/15), Советот на Општина Центар-Скопје на
61. седница, одржана на 25.2. 2021 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потребата за поставување урбана опрема и на
условите, начинот и постапката за издавање одобрение за поставување
урбана опрема на јавни површини на подрачјето на Општина ЦентарСкопје

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со оваа Одлука се утврдува потребата за поставување урбана опрема и на условите,
начинот и постапката за издавање одобрение за поставување урбана опрема на јавни
површини на подрачјето на Општина Центар-Скопје.
(2) Потребата за поставување урбана опрема, во смисла на оваа Одлука, се смета за
утврдена во следниве случаи на:
 исполнетост на општите и на посебните стандарди за поставување урбана опрема на
подрачјето на Општина Центар-Скопје утврдени со актите на Општина Центар-Скопје
и Град Скопје;
 исполнетост на условите, начинот и постапката утврдени во оваа Одлука и
 доколку поставувањето е во согласност со одредбите на прописите.
Член 2
(1) Поставувањето нa урбаната опрема има цел да го унапреди јавниот простор, да го
подобри неговото користење, да овозможи насочување и заштита на сите учесници во
сообраќајот, да обезбеди информирање, осветлување, јавна хигиена и заштита на
јавниот интерес.
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(2) Поставувањето на урбаната опрема мора да биде во согласност со важечкиот
Правилник за нормативите и стандардите при поставување урбана опрема донесен од
Град Скопје.
Член 3
(1) Називот „урбана опрема“ употребен во оваа Одлука е со значење определено во
Законот за градење.
(2) Заинтересиран субјект претставува физичко или правно лице што поднесува барање
за добивање одобрение за поставување урбана опрема.
(3) Јавни површини се простори дефинирани во урбанистичките планови со регулациони
линии, на кои се изградени или планирани инфраструктурни објекти за општа употреба,
како и воздушниот простор над нив.
(4) Урбаната опрема што е поставeна на изградено градежно земјиште, реализирано
според детален урбанистички план што е заменет со важечки детален урбанистички
план, може да остане поставена до реализацијата на важечкиот детален урбанистички
план за конкретната локација, во зависност од видот на урбаната опрема и доколку има
важечко одобрение за поставување урбана опрема. Урбаната опрема што се поставува на
изградено градежно земјиште што е реализирано според детален урбанистички план што
е заменет со важечки детален урбанистички план може да биде отстранета доколку
надлежните институции утврдат потреба за нејзино отстранување.
(5) Слободна проодна површина е дел од јавна површина наменета за велосипеди и
движење на пешаци, на која не смее да се поставува урбана опрема.
(6) Зона „централно подрачје“, во смисла на оваа Одлука, го опфаќа подрачјето со
граници што се протегаат: на запад по административната граница со Општина Карпош,
на север по ул. „Самоилова“ до манастирскиот комплекс „Св. Спас“, па скршнува и се
движи по административната граница со Општина Чаир и во продолжение по
административната граница со Општина Гази баба, на исток по административната
граница со Општина Гази Баба, Општина Аеродром и Општина Кисела Вода и на југ по ул.
„Белградска“ со ул. „Загрепска“ (мапата на зона „централно подрачје“ е во состав на оваа
Одлука под прилог бр. 2).
(7) Урбаната опрема се спроведува како:
Монтажно-демонтажна урбана опрема во која спаѓаат:
- урбана опрема за продажба билети, весници, сувенири, цвеќиња и сладолед;
- урбана опрема: објекти за обезбедување, опрема во фунција на туристички, културни и
спортски настани, интернет-пултови, банкомати, паркомати, пластикомати, полначи на
електромобили и сл.;
- монтажно-демонтажни конструкции и елементи во функција на манифестации:
платформи, санитарни јазли (тоалетни кабини и сл.) и подвижни тезги, параклиси,
културни и верски обележја, покриени и отворени шанкови за времетраење на
манифестацијата;
Комерцијално-угостителска опрема во која спаѓаат: тераси со и без натстрешници,
покриени и непокриени шанкови, огради и жардиниери, тезги во функција на
комерцијално-угостителска опрема, елементи за изложување на производи (витрини,
полици, фрижидери и сл.);
Рекламно-информативна урбана опрема: самостоечка, пренослива, прицврстена на
комунална урбана опрема, поставена на јавни површини/партер, патокази и урбани
топоними;
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Комунална урбана опрема во која спаѓаат: фонтани, чешми, клупи, канти за отпадоци,
опрема за велосипеди, жардиниери, саксии, столпчиња, монтажно-демонтажни јавни
паркинзи, опрема за забава на деца и детски игралишта и опрема за спортскорекреативни активности.
Член 4
(1) Поставувањето урбана опрема се врши врз основа на добиено одобрение за
поставување урбана опрема.
(2) Одобрението за поставување урбана опрема се издава за поставување монтажнодемонтажна урбана опрема, комерцијално-угостителска урбана опрема, рекламноинформативна урбана опрема и комунална урбана опрема.
(3) Одобрението од став 1 на овој член за поставување угостителска, трговска или
занаетчиска дејност се издава по претходно добиено одобрение за вршење дејност
надвор од деловен простор што го издава Градоначалникот на Град Скопје.
(4) Издаденото одобрение за вршење дејност надвор од деловен простор што го издава
Градоначалникот на Град Скопје наедно значи и дадена согласност за поставување
урбана опрема во границите на определена јавна повшина утврдена во согласност со
годишната Програма за поставување урбана опрема донесена од Советот на Општина
Центар-Скопје.
(5) Одобрението од став 1 на овој член за поставување урбана опрема на јавна
површина на територијата на Општината за која е донесена годишна Програма за
поставување урбана опрема од Советот на Општината го издава Градоначалникот на
Општина Центар-Скопје.
(6) Одобрението од став 1 на овој член што се однесува на поставување урбана опрема
на јавна површина на територијата на Општина Центар-Скопје за која се применува
Програмата за поставување урбана опрема донесена од Советот на Град Скопје го издава
Градоначалникот на Општина Центар-Скопје доколку за тоа биде овластен од Град
Скопје, за што се склучува договор меѓу Град Скопје и Општина Центар-Скопје во
согласност со законот.
Член 5
(1) Општина Центар-Скопје донесува годишна Програма за поставување урбана опрема
на територијата на Општина Центар-Скопје како зона на Централното подрачје во Град
Скопје.
(2) Во спроведувањето на годишната Програма за поставување урбана опрема, Општина
Центар-Скопје го задржува правото да одреди каде е дозволено, односно не е дозволено
поставување на конкретен вид и тип урбана опрема.
(3) Во спроведувањето на годишната Програма за поставување урбана опрема, Општина
Центар-Скопје го задржува правото да ги одреди временскиот период, начинот, дневниот
режим на користење на урбаната опрема, како и зоните за поставување одредени видови
урбана опрема што се поставува во согласност со законот, оваа Одлука и важечката
Одлука за утврдување стандарди за поставување времени објекти и урбана опрема на
подрачјето на Град Скопје, донесена од Град Скопје и објавена во „Службен гласник на
Град Скопје“ бр. 03/10; 3/11; 18/11; 11/14; 16/15 и 5/18.
(4) Програмата за поставување урбана опрема на територијата на Општина ЦентарСкопје, утврдена на годишно ниво, се однесува на јавни површини што се наоѓаат на
цела територија на Општина Центар-Скопје за кои Град Скопје врз основа на член 4 став
6 од оваа Одлука и врз основа на Одлуката за утврдување на потребата за поставување
урбана опрема и на условите, начинот и постапката за издавање одобрение за
поставување урбана опрема и одобрение за вршење дејност надвор од деловен простор
на подрачјето на Град Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 15/18 и 1/19).
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Член 6
(1) Урбаната опрема се поставува заради вршење дејност надвор од деловен простор на
јавна површина или земјиште во приватна сопственост.
(2) Кога просторот пред деловниот објект за кој се бара да се постави урбана опрема се
наоѓа на земјиште во приватна сопственост, а претходно е издадено одобрение за
вршење дејност надвор од деловен простор, потребно е кон барањето да се достави
одобрение за вршење дејност пред деловен простор.
Член 7
Определената јавна површина на која се однесува издаденото одобрение за поставување
урбана опрема, имателот на одобрението не може да го издаде или да го пренесе на
користење на друго лице со подзакуп или договор за деловно-техничка соработка ниту со
кој било друг правен акт.
Член 8
(1) Издаденото одобрение за поставување урбана опрема не значи ослободување од
обврската за исполнување на други урбанистички и градежни услови пропишани со закон
и подзаконски акти, важечката планска документација и други важечки акти и одлуки од
областа на урбанизмот и урбанистичкото планирање што Општина Центар-Скопје ги
донела, а се важечки во моментот на поднесување на барањето.
(2) Општина Центар-Скопје го задржува правото при реализацијата на плановите и на
програмите на Општината на имателот на одобрението за поставување урбана опрема да
му наложи отстранување на урбаната опрема или целосно да го поништи одобрението
заради реализација на јавниот интерес.
Член 9
(1) Времетраењето на одобрението за поставување урбана опрема може да биде:
 дневно за време од 24 часа и краткотрајно за период до 30 дена, а се однесува за
монтажно-демонтажна урбана опрема во функција на туристички, културни и
спортски настани и слично;
 годишно за период до една година за комерцијално-угостителска урбана опрема;
 годишно или повеќегодишно се однесува за монтажно-демонтажна урбана опрема.
Времетраењето на одобрението за поставување комунална урбана опрема и
рекламно-информативна урбана опрема е до замената со ново одобрение или друго
правно дело.
(2) Времетраењето на одобрението за поставување комерцијално-угостителска урбана
опрема може да биде годишно или за период до една година. Градоначалникот на
Општината, со решение за продолжување на времетраењето на одобрението за
поставување урбана опрема, а по претходно барање на заинтересираниот субјект, може
да го продолжи времетраењето за најмногу до уште една година, доколку при извршен
увид, согласно член 13 став 4 од оваа Одлука, Комисијата формирана од
Градоначалникот констатирала околности на непроменета состојба и придржување кон
издаденото одобрение.
(3) Заинтересираниот субјект може да поднесе барање за продолжување на периодот на
важност на одобрението за поставување урбана опрема најдоцна во рок од 30 дена пред
истекот на веќе издаденото одобрение.
(4) Урбаната опрема се поставува откако одобрението за поставување урбана опрема
донесено од Градоначалникот на Општина Центар-Скопје е примено од подносителот на
барањето.
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II. ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА
Член 10
(1) Постапка за добивање одобрение за поставување урбана опрема може да отпочне
секое физичко или правно лице со цел поставување урбана опрема на јавна површина
или на земјиште во приватна сопственост, со поднесување барање.
(2) Заинтересираниот субјект со барањето од став (1) изјавува дека е согласен личните
податоци наведени во барањето да се користат за потребите на Општина Центар-Скопје
за спроведување на постапката, како и дека е согласен сите известувања при
спроведувањето на постапката да се вршат со праќање документи по писмен пат или
преку електронски средства на наведени адреси во барањето.
(3) Заинтересираниот субјект во барањето го наведува времетраењето за кое бара
добивање одобрение за поставување урбана опрема.
(4) Со донесување на новото одобрение за поставување урбана опрема престанува да
важи претходно издаденото одобрение за поставување урбана опрема.
(5) Заинтересираниот субјект може да се откаже од барањето, за што Градоначалникот
донесува решение со кое ја запира постапката. Постапката се запира и кога по веќе
поднесено барање, заинтересираниот субјект во рок од 10 дена нема да одговори на
процедуралните дејства преземени врз основа на оваа Одлука.
(6) Заинтересираниот субјект, вршител на дејноста за која е издадено одобрение за
поставување урбана опрема, е должен во рок од 7 дена по настанатата промена на
околностите од важност за издаденото одобрение, да ја извести Општината, во
спротивно издаденото одобрение ќе престане да важи.
Член 11
(1) Заинтересираниот субјект со барањето за поставување урбана опрема со
времетраење од член 9 став 1 точка 1 од оваа Одлука доставува:
 извод од соодветен регистар каде што е регистриран заинтересираниот субјект, не
постар од шест месеци;
 извод од ДУП за предметниот локалитет;
 образложение на барањето;
 фотографии и цртежи со технички опис и димензии на предложената состојба и
опрема, елементи на постојна комунална опрема, зеленило и инфраструктура.
(2) Заинтересираниот субјект кон барањето за поставување комерцијално-угостителска урбана
опрема на јавна површина со времетраење од член 9 став 1 точка 2 од оваа Одлука задолжително
доставува:
 одобрение за вршење дејност пред деловен простор издадено од Градоначалникот на
Град Скопје;
 извод од соодветен регистар каде што е регистриран заинтересираниот субјект не
постар од шест месеци;
 имотен лист за деловниот простор и/или договор за закуп за деловниот простор;
 елаборат/проект за поставување урбана опрема со следнава содржина:
- назив и седиште на заинтересираниот субјект;
- регистрација на дејност, лиценца и овластување од проектантската куќа и одговорниот
проектант;
- технички опис и приказ на урбаната опрема/фотографии и сл.;
- извод од ДУП за предметниот локалитет и микролокациски услови во размер 1:1000;
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- детални цртежи со опис на постојната состојба и околниот простор со околните објекти и
елементи на постојната комунална опрема, зеленило и инфраструктура (ситуација 1:500 и
1:200);
- детални цртежи со опис на предложената состојба и околниот простор со околните објекти
и елементи на постојната комунална опрема, зеленило и инфраструктура (ситуација 1:500
и 1:200, основи 1:100 и пресеци 1:100 или 1:50);
 писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од станбеноделовниот објект што претставуваат повеќе од половина сопственици на посебните делови на
објектот, заверена на нотар.
(3) Заинтересираните субјекти што бараат да постават монтажно-демонтажна урбана
опрема, рекламно-информативна и комунална урбана опрема на јавна
површина, во прилогот кон барањето доставуваат:
 Извод од соодветен регистар каде што е регистриран заинтересираниот субјект, не
постар од шест месеци;
 Потврда за исполнување минимални технички услови за вршење дејност комерцијално-угостителска, за улично продавање, за подолг временски период;
 Елаборат/проект за поставување урбана опрема со следнава содржина:

- назив и седиште на заинтересираниот субјект;
- регистрација на дејност, лиценца и овластување од проектантската куќа и
одговорниот проектант;
- технички опис и приказ на урбаната опрема/фотографии и сл.;
- извод од ДУП за предметниот локалитет и микролокациски услови во размер
1:1000;
- детални цртежи со опис на постојната состојба и околниот простор со околните
објекти и елементи на постојната комунална опрема, зеленило и инфраструктура
(ситуација 1:500 и 1:200);
- детални цртежи со опис на предложената состојба и околниот простор со околните
објекти и елементи на постојната комунална опрема, зеленило и инфраструктура
(ситуација 1:500 и 1:200, основи 1:100 и пресеци 1:100 или 1:50);

 За поставување монтажно-демонтажни челични конструкции во функција на
манифестации, како што се:
- бини, сцени и придружни содржини;
- слободно стоечки натстрешници и сл.;
- монтажно демонтажни етажни паркинзи
 Покрај наведената документација од алинеја 3 на овој став, потребно е да се достави
и ревидиран основен проект со предвидените фази.
(4) Елаборатите/проектите од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се доставуваат во четири
(4) примероци, од кои едниот со прилог елаборат/проект во електронска форма (ЦД), а
по завршената постапка еден заверен примерок му се враќа на заинтересираниот субјект.
Член 12
(1) Сите детални цртежи и проекти од член 11 на оваа Одлука треба да содржат приказ
на регулациона линија, линија на градежна парцела, градежна линија, приказ на
постојните објекти што се наоѓаат околу бараната површина, заедно со нивните влезови,
излозите и други фасадни отвори во приземјето, рампи и скали, како и велосипедските
патеки, дрвјата, дрворедите, уличното осветлување, рекламните паноа, клупите, кантите
за отпадоци, столпчињата, ПП-апаратите, хидрантите, електричните разводни ормани и
другите комунални елементи, односно објекти на комунална инфраструктура.
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(2) Деталните цртежи и проекти со опис на новата состојба треба да ги содржат
границите и димензиите на површината на која се бара да се постави урбаната опрема и
слободната проодна површина, како и пристапот за интервентни возила (пожарна, брза
помош, полиција).
(3) Сите елементи прикажани на деталните цртежи и проекти мора да бидат котирани и
прецизно исцртани.
Член 13
(1) Постапката по барањето за поставување урбана опрема ја спроведува Секторот за
урбанизам во Oпштина Центар-Скопје.
(2) Заинтересираниот субјект ја поднесува до Општината документацијата што е
предвидена во член 11 од оваа Одлука.
(3) Секторот за урбанизам во Општина Центар-Скопје го разгледува барањето со
поднесената документација, ги констатира наводите во документацијата и во рок од 10
дена одредува датум за вршење увид на фактичката состојба на самото место.
(4) По доставеното барање за издавање одобрение од став 1 на овој член задолжително
се врши увид на самото место и од извршениот увид се составува записник.
(5) Доколку заинтересираниот субјект го поднел барањето нецелосно или неуредно,
надлежниот Сектор во Општината го известува за тоа и му определува рок од седум (7)
дена од приемот на писменото, во кој треба целосно да го комплетира или да го уреди
барањето.
(6) Доколку од барањето со доставената документација за поставување урбана опрема
произлегува дека тоа не е во согласност со законите и прописите, односно со општите и
посебните стандарди за поставување времени објекти и урбана опрема на подрачјето на
Град Скопје утврдени со актите на Град Скопје, годишната Програма за поставување
урбана опреме на Општината, како и со одредбите на оваа Одлука, се донесува решение
со кое се одбива барањето.
(7) Барањето со решение може да се отфрли и ако урбаната опрема за која се бара
одобрение во согласност со оваа Одлука е поставена пред да се донесе одобрение за
поставување урбана опрема од Градоначалникот на Општината.
(8) Подоносителот на барањето има право на жалба во рок од 15 дена од приемот на
актот до Министерството за транспорт и врски ако со закон не е поинаку определено.
Член 14
(1) Решението за комунална такса се изготвува во рок од седум (7) дена од денот на
комплетираното барање и заинтересираниот субјект се известува дека треба да го
подигне во рок од три (3) дена од денот на известувањето и дека во рок од 10 дена од
денот на приемот е должен да го плати износот за пресметана комунална такса.
(2) Пресметаниот износ на комуналната такса се плаќа во висина од 50 % на Град Скопје
и 50 % на Општина Центар-Скопје, без оглед на чие подрачје е јавната површина што се
користи.
(3) Висината на комуналната такса за поставување урбана опрема се утврдува во
согласност со Законот за комуналните такси („Сл. весник на РМ“ бр. 61/04; 92/07; 154/15;
23/16 и 23/16) и Одлуката за утврдување на потребата за поставување урбана опрема и
на условите, начинот и постапката за издавање одобрение за поставување урбана
опрема и одобрение за вршење дејност надвор од деловен простор на подрачјето на Град
Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 15/18 и 1/19).
(4) Одобрението за поставување урбана опрема се издава во рок не подолг од седум (7)
дена по доставувањето на потврдата за платена комунална такса.
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(5) Доколку заинтересираниот субјект не го подигне решението или не ја плати
комуналната такса во рокот од став 1 на овој член, се смета дека го повлекол своето
барање за добивање одобрение за поставување урбана опрема.
Член 15
(1) Одобрението за поставување урбана опрема содржи назив на јавниот орган што го донесува
одобрението, вовед, диспозитив, образложение, правна поука, доставено до, потпис од
овластено службено лице и печат.
(2) Во смисла на став (1) од овој член, одобрението содржи особено:
 пропис за надлежноста на овој орган;
 име на заинтересираниот субјект и на неговиот законски застапник или
полномошник, ако го има, кратко означување на предметот на постапката;
 одлучување за предметот на постапката во целост – основата по која се издава,
односно не се издава одобрението;
 дејност што ќе се врши надвор од деловниот простор;
 границите и површината на локацијата, односно на јавната површина;
 условите за поставување урбана опрема, како и начинот на уредување и користење
на површината предвидена за поставување урбана опрема;
 во рок од 15 дена од приемот на одобрението субјектот е должен да ја постави
урбаната опрема;
 временскиот период на важење на одобрението со рок за отстранување на урбаната
опрема;
 известување за условите за престанок на важењето на одобрението пред истекот на
рокот за кој е издадено.
Член 16
Одобрение за поставување урбана опрема престанува да важи и пред истекот на
времетраењето за кое е издадено доколку:
 урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение, а е утврдено со
акти на надлежните инспекции издадени во вршењето на инспекциски работи во
рамките на нивните овластувања, и тоа oд:
- овластените градежни инспектори на Општината;
- комунални инспектори на Општината во рамките на нивните законски овластувања
и
- други органи и инспекциски служби во рамките на нивните надлежности и
овластувања.
 престане важењето на одобрението за вршење дејност надвор од деловен простор;
 при реализација на планови и програми, како и други надлежности на Општина
Центар-Скопје и Град Скопје доколку имаат потреба од тоа, согласно член 8 став 2 од
оваа Одлука.
III. НАДЗОР
Член 17
(1) Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа Одлука вршат овластените
градежни и комунални инспектори на Општина Центар-Скопје во рамките на нивните
законски овластувања, како и другите органи и инспекциски служби во рамките на
нивните надлежности и овластувања.
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(2) При вршењето инспекциски надзор, инспекциските служби се должни да ги
почитуваат и да се придржуваат кон одредбите од оваа Одлука, како и да ги применуваат
законските прописи од нивниот делокруг на работа.
(3) Овластениот градежен инспектор е должен на секои три (3) месеци да врши
инспекциски надзор - контрола на состојбата на реализираното одобрение за
поставување урбана опрема.
(4) За извршениот инспекциски надзор надлежните инспектори составуваат записник и во
согласност со законот постапуваат во рамките на своите овластувања.
(5) Овластениот градежен инспектор во согласност со законот и оваа Одлука, од
заинтересираниот субјект имател на одобрение за поставување урбана опрема бара:
- одобрение за поставување урбана опрема издадено од Општина Центар-Скопје со
заверен елаборат/проект.
(6) Овластениот градежен инспектор во согласност со законот и оваа Одлука:
- носи решение за отстранување на урбаната опрема поставена со одобрение по истекот
на рокот определен во одобрението;
- постапува по утврдените недостатоци и задолжува тие да се отстранат;
- постапува по овластувањата согласно Законот за инспекциски надзор;
- постапува по пријави.
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 18
(1) Правните лица, трговците поединци и физичките лица што имаат поставено урбана
опрема се должни да го усогласат своето работење со одредбите на оваа Одлука во
рок од 30 дена од денот на нејзиното стапување во сила.
(2) Доколку лицата од став 1 на овој член не го усогласат своето работење со одредбите
на оваа Одлука во рокот определен со став 1 на овој член, должни се површината што ја
користеле веднаш да ја ослободат од поставената урбана опрема, а во спротивно таа се
отстранува на нивен трошок.
(3) Постапките започнати пред стапувањето во сила на оваа Одлука за кои не е
издадено одобрение за поставување урбана опрема или одобрение за вршење дејност
надвор од деловен простор продолжуваат во согласност со одредбите на оваа Одлука.
Член 19
Заинтересираните субјекти што имаат правосилно одобрение за поставување урбана
опрема се внесуваат во ГИС-системот на Општина Центар-Скопје.
Член 20
При спроведувањето на оваа Одлука соодветно се почитуваат и се применуваат
одредбите за надзор и прекршочни санкции од законите означени во основата на оваа
Одлука.
Член 21
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина
Центар-Скопје”.

Бр. 08-1270/4
25.2.2021 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска
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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 Заклучокот за реализација на конкурс за
изработка на идејно решение за Блок 06 (локација на фабриката
„Треска“) што е дел од ДУП Градска четврт З 11, локалитети
Буњаковец 1 и Буњаковец 2, Општина Центар-Скопје

Се објавува Заклучокот за реализација на конкурс за изработка на идејно
решение за Блок 06 (локација на фабриката „Треска“) што е дел од ДУП
Градска четврт З 11, локалитети Буњаковец 1 и Буњаковец 2, Општина ЦентарСкопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на 61. седница, одржана на
25.2.2021 година.

Бр. 09-1270/7
25.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ
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Советот на Општина Центар-Скопје, во врска со изработката на урбанистичко
решение за Блок 06 (локација на фабриката „Треска“) што е дел од ДУП
Градска четврт З 11, локалитети Буњаковец 1 и Буњаковец 2, Општина ЦентарСкопје, на 61. седница на Советот на Општина Центар-Скопје, одржана на
25.2.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за реализација на конкурс за изработка на идејно решение за
Блок 06 (локација на фабриката „Треска“) што е дел од ДУП
Градска четврт З 11, локалитети Буњаковец 1 и Буњаковец 2,
Општина Центар-Скопје

1. Заради изработка на ДУП Градска четврт З 11, локалитети Буњаковец 1 и
Буњаковец 2, Општина Центар-Скопје, потребна е:
1.1 Изработка на идејно решение од областа на урбанистичкото планирање
со соодветна програмска задача за Блок 06 (локација на фабриката „Треска“)
што е дел од ДУП Градска четврт З 11, локалитети Буњаковец 1 и Буњаковец
2, Општина Центар-Скопје, поради што се одлучи следново:
2. Градоначалникот да распише оглас за организирање и спроведување
конкурс за избор на идејно решение од областа на урбанистичкото
планирање со соодветна програмска задача за Блок 06 (локација на
фабриката „Треска“) што е дел од ДУП Градска четврт З 11, локалитети
Буњаковец 1 и Буњаковец 2, Општина Центар-Скопје;
2.1

Финансиските средства за доделување награда за реализација на
конкурсот за изработка на идејно решение за Блок 06 (локација на
фабриката „Треска“) што е дел од ДУП Градска четврт З 11,
локалитети Буњаковец 1 и Буњаковец 2, Општина Центар-Скопје
се обезбедени во Буџетот на Општина Центар-Скопје;

2.2

Оценувањето на поднесените проекти на конкурсот за избор на
идејно решение од областа на урбанистичкото планирање за Блок
06 (локација на фабриката „Треска“) што е дел од ДУП Градска
четврт З 11, локалитети Буњаковец 1 и Буњаковец 2, Општина
Центар-Скопје го врши жири-комисија од најмалку тројца членови
избрани од Градоначалникот на Општина Центар-Скопје што мора
да имаат исти стручни квалификации соодветни на областа на
урбанистичкото планирање;
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2.3

Учеството на учесниците во конкурсот за избор на идејно решение
не смее да биде ограничувачко во смисла на член 126 од Законот
за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 24/19);

2.4

За исходот од постапката по распишувањето оглас за
спроведување конкурс за избор на идејно решение, како и избор
на најдобро рангирано идејно решение за соодветната програмска
задача за Блок 06 (локација на фабриката „Треска“) што е дел од
ДУП Градска четврт З 11, локалитети Буњаковец 1 и Буњаковец 2,
Општина Центар-Скопје, Градоначалникот е должен месечно да го
известува Советот на Општина Центар-Скопје.

3. Заклучокот бр. 08-1120/2 од 18.2.2020 година донесен на 7. вонредна
седница на Советот на Општина Центар-Скопје, објавен во „Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 5/20 од 18.2.2020 година, се става
вон сила.
4. Заклучокот стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-1270/6
25.2.2021 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска
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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 Програмата за измена и дополнување
на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје
за 2021 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за
образование на Општина Центар-Скопје за 2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 61. седница, одржана на
25.2.2021 година.

Бр. 09-1270/9
25.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ
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Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 11 од Законот за основното
образование („Службен весник на РМ“ бр. 24/13) 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
61. седница, одржана на 25.2.2021 година, донесе
ПРОГРАМА
за измена и дополнување на
Програмата за образование
на Општина Центар-Скопје за 2021 година
1. Во Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2021 година
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 25/19) се врши измена на
финансискиот дел на Програмата заради претходно испланирани, а
нереализирани средства, во најголем дел поради состојбата со пандемијата
Ковид-19. Имено, измената и дополнувањето гласи:
Ред.
бр.

1

Конто

Проект

424220 Обезбедување

на училишните
објекти

Планирано
Програма

1.000.000,00

во Предлог

со
измени
и
дополнување

1.000.000,00

Вкупно

2.000.000,00

2. Имено, измената и дополнувањето се однесува на проектот со реден бр. 9 од
Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2021 година, каде
што се менува финансискиот дел и од планираните 1.000.000,00 денари за
обезбедување на училишните објекти се додаваат дополнителни 1.000.000,00
денари.
3. Оваа Програма стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.
Бр. 08-1270/8
25.2.2021 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска
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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 Програмата за измена и
дополнување на Програмата за спорт и рекреација
на Општина Центар-Скопје за 2021 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за спорт и
рекреација на Општина Центар-Скопје за 2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 61. седница, одржана на
25.2.2021 година.

Бр. 09-1270/11
25.2.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ
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Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 26 од Статутот на Општина ЦентарСкопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19;
14/19 и 1/21), Советот на Општина Центар-Скопје на 61. седница, одржана на
25.2.2021 година, донесе
ПРОГРАМА
за измена и дополнување на
Програмата за спорт и рекреација
на Општина Центар-Скопје за 2021 година
1. Во Програмата за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2021 година
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 25/19) се врши измена и
дополнување во контекст на содржинскиот и на финансискиот дел на
Програмата заради претходно испланирани, а нереализирани проекти и
средства за реализација, во најголем дел поради состојбата со пандемијата со
Ковид-19. Имено, измената и дополнувањето гласи:
Ред. бр.

1

Конто

463120

Проект

Планирано
Програма

во

КК
Работнички
- учество во
лига-системи

15.000.000,00
денари

Предлог
со
измени
и
дополнување
3.000.000,00 денари

Вкупно

18.000.000,00
денари

2. Имено, измената и дополнувањето се однесува на проектите со реден бр. 1 од
Програмата за спорт и рекреација на Општина Центар за 2021 година каде што
СЕ МЕНУВА финансискиот дел и СЕ ДОПОЛНУВА со 3.000.000,00 денари.
3. Оваа Програма стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-1270/10
25.2.2021 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Цветанка Симоновска

