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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за јавни работи на
Општина Центар-Скопје за 2022 година

Се објавува Програмата за јавни работи на Општина Центар-Скопје за 2022
година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на третата седница, одржана
на 17.12.2021 година.

Бр. 09-6333/15
17.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Горан Герасимовски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 15 став 1 точка 1 и член 26 точка 12 од Статутот на
Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06;
12/15; 9/19; 14/19;1/21 и 11/21), Советот на Општина Центар-Скопје на третата
седница, одржана на 17.12.2021 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ЈАВНИ РАБОТИ
на територија на Општина Центар за 2022 година

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Цел на Програмата
Обем, видови, динамика и ниво на одржување
Организациска поставеност и обврски на учесниците
Постапка и критериуми за ангажирање лица за вршење јавни
работи
Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на
Програмата
Извршување на Програмата и надзор
Завршни одредби

1. Цел на Програмата
Програмата има цел да предвиди активности за ефикасно организирање и
реализација на одржувањето на јавната чистота на јавните површини, одржувањето
на зеленилото на јавните површини и парковите на територија на Општина Центар,
одржувањето на локалните улици, патишта, јавни пешачки површини и тротоари во
зимски услови на подрачјето на Општина Центар и слични активности преку:
-

одредување на видот и обемот на работите
дефинирање на работата и задолженијата на сите учесници што се одговорни за
реализација на Програмата;
дефинирање на обврските на сите директни учесници во реализацијата на
Програмата.
2. Обем, динамика и ниво на одржување

Тргнувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем и начинот на
вршење на работите зависат од:
-

Густината на населението во делови од Општината,
Фреквенција на луѓе и на моторни возила,
Вид и број на јавни, станбени, деловни и инфраструктурни објекти.
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3. Организациска поставеност и обврски на учесниците
Одделението за комунална работи и заштита на животната средина на
Општина Центар е носител на работите и на активностите што се однесуваат на
севкупното организирање и функционирање на работите предвидени со Програмата.
За таа цел Општината ќе ангажира работници што под директна организација и
надзор од одговорните лица за работа на терен од Одделението ќе ги извршуваат
поставените работни задачи по одделни реони. Општина Центар ќе остварува
потребна соработка и со Град Скопје и со јавните претпријатија основани од Градот
при појавена зголемена потреба од вршење на работите.
Обврски на ангажираните работници ќе бидат: одржувањето на чистотата на
јавните површини (чистење смет, празнење на уличните канти за отпадоци, чистење
суви лисја, гранки и сл.), одржувањето на зеленилото на јавните површини и во
парковите на територија на Општина Центар (косење трева, поткастрување гранки и
сл.), одржување на локалните улици, патишта, јавни пешачки површини и тротоари
во зимски услови на подрачјето на Општина Центар (чистење на пешачките премини,
пешачките патеки, плочници и тротоари, целосно чистење на мостовите, чистење
снег од уличните клупи и канти за отпадоци) и сл.
Механизација, опрема, материјали и работна сила:
- механизација и опрема:
- 1 камиони (IVECO) за собирање суви лисја, гранки, шут и сл.,
- алат (лопати, метли, колички, пили, копачи, канти и сл. )
- 1 косилки за трева (тракторка), 6 робусни тревокосачки (за висока трева), 5
тримери, 8
дувалки, 1 телескопска пила, 1 моторна пила, 1 чистач на снег за тротоари,
- заштитна опрема, облека и обувки,
- 3 метларки за расчистување на јавни површини.
- Работна сила:
- едно одговорно лице за координација на целата Програма, вработено во
Општината,
- девет координатори на групи, одговорни за следење и извршување на
теренската работа на групите, распоредени по реони,
- одговорни лица од урбаните заедници за следење на извршувањето на
работите и комуникација со координаторите на групи и со координаторот
од Општината за побрзо и полесно извршување на секојдневните задачи
- ангажирани работници за извршување на работните теренски задачи.
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4. Организација на работата
Програмата ќе се реализира на следниов начин:
Координаторот од Општината ќе одржува редовни неделни и месечни
состаноци со координаторите на групите на кои ќе им делегира задолженија и ќе го
следи извршувањето на работите. Координаторите на групите водат одредени групи
работници и покриваат одреден реон. Тие ќе им даваат дневни задолженија на
работниците и ќе го следат извршувањето на работата. За сите потреби од алат и
опрема, како и проблеми што ќе произлезат, го известуваат координаторот во
Општината. Координаторите водат дневна евиденција за присуство на работа што е
основа за исплата на месечниот надоместок.
5. Постапка и критериуми за ангажирање лица за вршење јавни работи
Изборот на ангажирани работници ќе се врши со постапка за избор, согласно
законската регулатива.
За таа цел ќе се формира комисија за избор на кандидати (ангажирани лица)
врз основа на претходно доставени барања.
Основни критериуми врз кои ќе одлучува Комисијата се:
- невработени лица, пријавени во Агенцијата за вработување,
- лична согласност за способност за извршување работи на терен,
- претходно работно искуство во областа ќе се смета како предност.
Бројот на ангажирани работници, периодот за кој би се ангажирале, како и
висината на надоместокот за извршените работи ќе бидат регулирани со одлука на
Советот на Општина Центар.
6. Финансиски
Програмата

средства

потребни

за

подготовка

и

реализација

на

Финансирањето на активностите предвидени со Програмата ќе се врши од
средствата предвидени во Буџетот на Општина Центар, во Програмата Ј за
комунални дејности, потпрограмите Ј70 (одржување и користење на
паркови и зеленило), Ј40 (јавна чистота) и ЈК0 Јавна чистота (капитални
расходи) на подрачјето на Општина Центар во 2022 година.
Висината на месечниот надоместок на ангажираните лица е минимална плата
согласно одлуката на Владата на Република Северна Македонија.
За реализација на Програмата ќе се обезбедат финансиски средства за набавка
на алат и ситен инвентар, заштитна опрема, обувки, униформи, набавка, поправка и
одржување на машини за одржување на јавни зелени површини, надоместоци за
ангажираните работници и сл.
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7. Извршување на Програмата и надзор
Програмата ќе ја извршува Одделението за комунални работи и заштита на
животната средина на Општина Центар.
Надзор над извршувањето на Програмата ќе врши Советот на Општина
Центар преку усвојување извештај за реализација на Програмата.
8. Завршни одредби
Програмата стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-6333/14
17.12.2021 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседавач
Виолета Велковска с.р.

