СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

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

6.4.2022 година
Скопје
Број 6
год. ХVII

www.centar.gov.mk

Претплатата за 2020 год.
изнесува 1.500,00 денари.
Овој број чини 150,00 денари.

gradonacalnik@centar.gov.mk

април, 2022 година

СОДРЖИНА
Стр.
-

Заклучок за усвојување на финалниот Извештај за реализација
на Годишната програма на Установата од областа на културата
„Културно социјален простор ЦЕНТАР-ЈАДРО“ за 2021 година, со
Решение за објавување ...................................................................... 1 - 2

-

Одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/24 од 15.3.2021
година за усвојување на кварталниот извештај за работењето на
Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“на
Општина Центар-Скопје за период октомври-декември 2021
година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за
јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, со
Решение за објавување .................................................................... 3 - 4

-

Одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/27од 15.3.2022
година за усвојување на годишниот звештај за работењето за 2021
година на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“
на Општина Центар-Скопјесо финансиски извештај (за периодот
од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година) донесена од Управниот
одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на
Општина Центар-Скопје, со Решение за објавување .......................... 5 - 6
-

Одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/34 од 24.3.2022
година за усвојување на годишната сметка за 2021 година на Јавното
претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи“ на Општина ЦентарСкопје, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за
јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, со
Решение за објавување .................................................................... 7 - 8

- Одлука за прифаќање донација на дрвја „Јапонски цреши“, со
Решение за објавување .................................................................... 9 - 10
-

Одлука за објавување Јавен повик за избор на проекти од областа
на сценската и други видови уметност , со Решение за објавување .. 11 - 13

-

Одлука за објавување Јавен повик за избор на проекти од областа
на спортот, со Решение за објавување ............................................. 14 - 16

-

Правилник за начинот и условите за остварување еднократна
парична помош заради штета предизвикана од природна непогода и
од други несреќи, со Решение за објавување ..................................... 17 - 20

-

Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување
реони на основните училишта на Општина Центар-Скопје, со
Решение за објавување .................................................................. 21 - 25

-

Одлука за отпис на основни средства, со Решение за објавување ... 26 - 27

-

Одлука за начинот на уредување и обезбедување на паркинг
за велосипеди во рамките на градежна парцела при поднесување
на барања за издавање на одобренија за градење и на веќе изградени
објекти во Општина Центар-Скопје, со Решение за објавување ....... 28 - 31

-

Програма за дополнување на Програмата за култура на Општина
Центар-Скопје за 2022 година, со Решение за објавување ............... 32 - 33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗДАВАЧ: ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ, ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК
ГОРАН МИЦЕВСКИ УЛ. „МИХАИЛ ЦОКОВ“ БР. 1.-СКОПЈЕ,
ТЕЛ. 3 203-667 и 3 203-613 орган на Општина Центар-Скопје, Тираж 70 примероци

6 април 2022 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 6

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;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за усвојување на финалниот
Извештај за реализација на Годишната програма на Установата
од областа на културата „Културно социјален простор
ЦЕНТАР-ЈАДРО“ за 2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на финалниот Извештај за реализација на
Годишната програма на Установата од областа на културата „Културно социјален
простор ЦЕНТАР-ЈАДРО“ за 2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на осмата седница, одржана на
5.4.2022 година.

Бр. 09-1897/3
5.4.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
м-р Горан Герасимовски с.р.
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Советот на Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на 5.4.2022
година, расправаше по финалниот Извештај за реализација на Годишната
програма на Установата од областа на културата „Културно социјален простор
ЦЕНТАР-ЈАДРО“ за 2021 година и донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на финалниот Извештај за реализација на
Годишната програма на Установата од областа на културата
„Културно социјален простор ЦЕНТАР-ЈАДРО“ за 2021 година

1. Се усвојува финалниот Извештај за реализација на Годишната програма на
Установата од областа на културата „Културно социјален простор ЦЕНТАР-ЈАДРО
за 2021 година.
2. Овој Заклучок да се достави до Установата од областа на културата „Културно
социјален простор ЦЕНТАР-ЈАДРО“.
3. Заклучокот стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-1897/2
5.4.2022 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседавач
Виолета Велковска 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;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност на
Одлуката бр. 02-17/24 од 15.3.2021 година за усвојување на
Кварталниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за јавни
паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за период
октомври-декември 2021 година, донесена од Управниот одбор на
Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина
Центар-Скопје

Се објавува Одлуката за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/24 од 15.3.2021
година за усвојување на Кварталниот извештај за работењето на Јавното
претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за
период октомври-декември 2021 година, донесена од Управниот одбор на Јавното
претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница, одржана на
5.4.2022 година.

Бр. 09-1897/5
5.4.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
м-р Горан Герасимовски с.р.
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Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на
РМ“ бр. 38/96; 09/97; 6/02; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09; 97/10; 06/12; 119/13;
41/14; 25/15; 61/15; 39/16; 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19) и член 26 став 1 точка 12 од Статутот на
Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“
бр.
01/06; 12/15; 9/19; 14/19; 1/21 и 11/21), Советот на Општина Центар-Скопје на
осмата седница, одржана на 5.4.2022 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/24 од 15.3.2021
година за усвојување на Кварталниот извештај за работењето
на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“
на Општина Центар-Скопје за период октомври-декември 2021 година,
донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие
за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје

Член 1
Општина Центар-Скопје ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката бр. 02-17/24 од 15.3.2021
година за усвојување на Кварталниот извештај за работењето на Јавното
претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за
период октомври-декември 2021 година, донесена од Управниот одбор на Јавното
претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.
Член 2
Одлуката да се достави до Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни
паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-1897/4
5.4.2022 година
Скопје

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

6 април 2022 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 6

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;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност на Одлуката
бр. 02-17/27 од 15.3.2022 година за усвојување на Годишниот извештај
за работењето во 2021 година на Јавното претпријатие за јавни
паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје со финансиски
извештај (за периодот од 1.1.2021 година до 31.12.2021 година),
донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни
паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје

Се објавува Одлуката за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/27 од 15.3.2022
година за усвојување на Годишниот извештај за работењето во 2021 година на
Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина ЦентарСкопје со финансиски извештај (за периодот од 1.1.2021 година до 31.12.2021
година), донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни
паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница, одржана на
5.4.2022 година.

Бр. 09-1897/7
5.4.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
м-р Горан Герасимовски с.р.
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Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на
РМ“ бр. 38/96; 09/97; 6/02; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09; 97/10; 06/12; 119/13;
41/14; 25/15; 61/15; 39/16; 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19) и член 26 став 1 точка 12 од Статутот на
Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“
бр.
01/06; 12/15; 9/19, 14/19; 1/21 и 11/21), Советот на Општина Центар-Скопје на
осмата седница, одржана на 5.4.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/27 од 15.3.2022 година
за усвојување на Годишниот извештај за работењето во 2021 година на
Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина
Центар-Скопје со финансиски извештај (за периодот од 1.1.2021 година
до 31.12.2021 година), донесена од Управниот одбор на Јавното
претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“
на Општина Центар-Скопје

Член 1
Општина Центар-Скопје ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката бр. 02-17/27 од 15.3.2022
година за усвојување на Годишниот извештај за работењето во 2021 година на
Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина ЦентарСкопје со финансиски извештај (за периодот од 1.1.2021 година до 31.12.2021
година), донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни
паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.
Член 2
Одлуката да се достави до Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни
паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.
Бр. 08-1897/6
5.4.2022 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседавач
Виолета Велковска 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;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност на
Одлуката бр. 02-17/34 од 24.3.2022 година за усвојување на Годишната
сметка за 2021 година на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта
„Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот одбор на
Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина
Центар-Скопје

Се објавува Одлуката за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/34 од 24.3.2022
година за усвојување на Годишната сметка за 2021 година на Јавното
претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје,
донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта
„Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница, одржана на
5.4.2022 година.

Бр. 09-1897/9
5.4.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
м-р Горан Герасимовски с.р.
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Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на
РМ“ бр. 38/96; 09/97; 6/02; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09; 97/10; 06/12; 119/13;
41/14; 25/15; 61/15; 39/16; 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19) и член 26 став 1 точка 12 од Статутот на
Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“
бр.
01/06; 12/15; 9/19, 14/19; 1/21 и 11/21), Советот на Општина Центар-Скопје на
осмата седница, одржана на 5.4.2022 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/34 од 24.3.2022
година за усвојување на Годишната сметка за 2021 година на
Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на
Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот одбор на
Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“
на Општина Центар-Скопје

Член 1
Општина Центар-Скопје ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката бр. 02-17/34 од 24.3.2022
година за усвојување на Годишната сметка за 2021 година на Јавното
претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје,
донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта
„Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.
Член 2
Одлуката да се достави до Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни
паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-1897/8
5.4.2022 година
Скопје

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

6 април 2022 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 6

стр.9

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 Одлуката за прифаќање донација за
садење дрвја од видот јапонски цреши на ул. „Максим Горки“
во Општина Центар-Скопје

Се објавува Одлуката за прифаќање донација за садење дрвја од видот јапонски
цреши на ул. „Максим Горки“ во Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница, одржана на
5.4.2022 година.

Бр. 09-1897/11
5.4.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
м-р Горан Герасимовски с.р.
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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 26 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“ бр. 01/06; 12/15; 9/19, 14/19; 1/21 и 11/21), Советот
на Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на 5.4.2022 година,
донесе

ОДЛУКА
за прифаќање донација за садење дрвја од видот
јапонски цреши на ул. „Максим Горки“ во Општина Центар-Скопје

Член 1
Општина Центар-Скопје ја прифаќа донацијата за садење дрвја од видот јапонски
цреши на ул. „Максим Горки“ во Општина Центар-Скопје од Друштво за маркетинг
„ММС Комуникации Македонија“ доо Скопје.
Член 2
Градоначалникот на Општина Центар-Скопје се овластува да го потпише
Договорот за донација со Друштво за маркетинг „ММС Комуникации Македонија“
доо Скопје.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-1897/10
5.4.2022 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседавач
Виолета Велковска 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;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за објавување на Јавен повик
за избор на проекти од сите области на културата

Се објавува Одлуката за објавување на Јавен повик за избор на проекти од сите
области на културата,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница, одржана на
5.4.2022 година.

Бр. 09-1897/13
5.4.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
м-р Горан Герасимовски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и точка 9.2 од Програмата за култура на
Општина Центар-Скопје за 2022 година („Службен гласник на Општина ЦентарСкопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19;1/21 и 11/21), Советот на Општина Центар
Скопје на осмата седница, одржана на 5.4.2022 година, донесе

ОДЛУКА
за објавување Јавен повик за избор на проекти
од сите области на културата
Член 1
Заради реализација на Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за 2022
година во делот за други форми на поддршка, се објавува Јавен повик за
финансирање проекти од сите области на културата.

Член 2
Средствата за финансиска поддршка на проектите од член 1 на оваа Одлука во
висина од 1.000.000,00 денари се обезбедени со Програмата за култура и со
Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2022 година.
Член 3
За спроведување на постапката за избор на проекти од локален интерес во сите
области на културата, Градоначалникот на Општина Центар-Скопје со Решение
формира Комисија во состав:
-

Три члена од Советот на Општина Центар-Скопје;
Два члена од вработените во општинската администрација.
Член 4

Комисијата од став 3 на оваа Одлука ја утврдува содржината на Јавниот повик за
избор на проекти од сите области на културата, заедно со условите и
критериумите за конкурирање.

6 април 2022 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 6

стр.13

Член 5
Јавниот повик се објавува на веб-страницата и на социјалните мрежи на Општина
Центар- Скопје.
Член 6
Комисијата од став 3 на оваа Одлука во рок од 20 дена од денот на завршувањето
на Јавниот повик му доставува на Градоначалникот предлог за избор на проекти
од локален интерес во сите области на културата.
Член 7
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-1897/12
5.4.2022 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседавач
Виолета Велковска 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;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за објавување на Јавен повик
за избор на проекти од областа на спортот

Се објавува Одлуката за објавување на Јавен повик за избор на проекти од
областа на спортот,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница, одржана на
5.4.2022 година.

Бр. 09-1897/15
5.4.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
м-р Горан Герасимовски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и Програмата за спорт и рекреација на
Општина Центар-Скопје за 2022 година („Службен гласник на Општина ЦентарСкопје“ бр. 21/21), Советот на Општина Центар-Скопје на осмата седница,
одржана на 5.4.2022 година, донесе

ОДЛУКА
за објавување Јавен повик за избор на проекти
од областа на спортот

Член 1
Заради реализација на Програмата за спорт и рекреација на Општина ЦентарСкопје за 2022 година во делот за други форми на поддршка се објавува Јавен
повик за финансирање проекти од областа на спортот, како и на спортски
здруженија, клубови и индивидуални спортисти.
Со предвидените услови во Јавниот повик се обезбедува квалитетна конкуренција
на проектите од областа на спортот што придонесуваат за спортско и рекреативно
ангажирање на населението од Општината, како и на спортските здруженија,
клубови и индивидуални спортисти.
Член 2
Средствата за финансиска поддршка на проектите, спортските здруженија,
клубовите и спортистите од член 1 на оваа Одлука во висина од 2.000.000,00
денари се обезбедени со Програмата за спорт и рекреација за 2022 година и со
Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2022 година.
Член 3
За спроведување на постапката за избор на проекти од локален интерес во
областа на спортот, Градоначалникот на Општина Центар-Скопје со Решение
формира Комисија во состав:
-

Три члена на Советот на Општина Центар-Скопје;
Два члена од вработените во општинската администрација.
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Член 4
Комисијата од став 3 на оваа Одлука ја утврдува содржината на Јавниот повик за
избор на проекти од областа на спортот, заедно со условите и критерумите за
конкурирање.
Член 5
Јавниот повик се објавува на веб-страницата на Општина Центар-Скопје и на
социјалните мрежи.
Член 6
Комисијата во рок од 20 дена од денот на завршувањето на Јавниот повик ќе му
достави на Градоначалникот предлог за избор на проекти од локален интерес во
областа на спортот.
Член 7
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-1897/14
5.4.2022 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседавач
Виолета Велковска 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;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Правилник за начинот и условите
за остварување еднократна парична помош заради
штетата предизвикана од природна непогода
и од други несреќи

Се објавува Правилник за начинот и условите за остварување еднократна парична
помош заради штетата предизвикана од природна непогода и од други несреќи,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на осмата седница, одржана на
5.4.2022 година.

Бр. 09-1897/17
5.4.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
м-р Горан Герасимовски с.р.
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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 05/02), член 26 од Статутот на Општина Центар-Скопје
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 01/06; 12/15; 9/19; 14/19; 1/21
и 11/21) и член 34 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 36/04; 49/04; 86/08; 124/10; 18/11; 41/14; 129/15;
71/16; 106/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
215/21), Советот на Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на
5.4.2022 година, донесе

ПРАВИЛНИК
за начинот и условите за остварување еднократна
парична помош заради штетата предизвикана од
природна непогодаи од други несреќи

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Правилник се утврдуваат начинот и условите за остварување еднократна
парична помош заради штета предизвикана од природна непогода и од други
несреќи.
Член 2
Во согласност со условите утврдени во овој Правилник, Општина Центар-Скопје,
во рамките на расположливите средства во Буџетот на Општината, обезбедува
еднократна парична помош за случаи на штета предизвикана од природна
непогода и од други несреќи.
II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 3
За остварување на правото на еднократна парична помош, Советот на Општина
Центар-Скопје постапува врз основа на поднесеното барање од сопственикот на
недвижниот имот, со прилог документација од која може да се утврди
оправданоста на барањето:
- податоци за подносителот на барањето - име, презиме и адреса;
- подносителот на барањето да е жител на Општина Центар-Скопје;
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- недвижниот имот за кој се поднесува барањето да се наоѓа на територија
на Општина Центар-Скопје;
- имотен лист што гласи на име на подносителот на барањето;
- трансакциска сметка на подносителот на барањето;
- записник, потврда или друг документ од надлежен орган за штетата
предизвикана од природна непогода или од други несреќи;
- фотодокументација од штетата предизвикана од природна непогода или
од друга несреќа.
Барањето за остварување на правото на еднократна парична помош се поднесува
во рок не подолг од шест месеци од денот на настанувањето на штетата
предизвикана од природна непогода или од други несреќи.
III. КРИТЕРИУМИ И УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПАРИЧНА ПОМОШ
Член 4
Комисијата одлучува во рамките на утврдениот лимит и расположливите средства
во Буџетот, оценувајќи го степенот на оштетеност прикажан во доставената
документација и водејќи се од начелото на еднаков пристап и обезбедување
пропорционален надоместок во однос на настанатата штета.
При одредувањето на висината на паричната помош Комисијата ги има предвид:
- социјалниот статус на подносителот на барањето;
- околноста дали недвижниот имот е осигурен во осигурително друштво;
- причината за настанатата штета;
- евентуалната доставена процена на предизвиканата штета.
Член 5
Комисијата за финансирање и буџет при Советот на Општина Центар-Скопје на
седница ги разгледува предлог-одлуката за поднесеното барање и доставената
документација и имајќи ја предвид оправданоста на барањето до Советот на
Општина Центар доставува предлог за висината на паричната помош, во форма
на извештај, за натамошно одлучување.
Средствата наменети за еднократна парична помош заради штета предизвикана
од природна непогода и други несреќи се издвојуваат од Буџетот на Општина
Центар-Скопје.

6 април 2022 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 6

стр.20

IV. ОДЛУЧУВАЊЕ
Член 6
Советот на Општина Центар-Скопје со одлука го утврдува доделувањето парична
помош врз основа на доставениот предлог од Комисијата за финансирање и буџет
и расположливите средства во Буџетот на Општината, во максимален поединечен
износ до 100.000,00 (со зборови: сто илјади) денари.
Член 7
На подносителите на барања на кои нема можност да им се додели парична
помош, Општината презема мерки да им се обезбеди помош преку хуманитарни
акции во соработка со други институции, како и други активности за полесно
справување со последиците од настанатата штета.
V. ДРУГИ СЛУЧАИ
Член 8
Во случаи на природна непогода и други несреќи од пошироки размери Општина
Центар-Скопје ја спроведува постапката што е утврдена со Законот за заштита и
спасување.
За природна непогода и за други несреќи од пошироки размери средства се
обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија и преку надлежните
министерства.
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 9
Овој Правилник стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-1897/16
5.4.2022 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседавач
Виолета Велковска 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;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за измена и допoлнување на
Одлуката за утврдување реони на основните училишта на
Општина Центар-Скопје

Се објавува Одлуката за измена и допoлнување на Одлуката за утврдување реони
на основните училишта на Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница, одржана на
5.4.2022 година.

Бр. 09-1897/19
5.4.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
м-р Горан Герасимовски с.р.
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Врз основа на член 63 став 5 од Законот за основното образование („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 103/08; 33/10; 116/10; 156/10; 18/11; 51/11;
6/12; 24/13; 41/14; 116/14; 135/14; 10/15; 98/15, 145/15; 30/16; 127/16; 67/17 и
64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20),
член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.
05/02) и член 26 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 осмата седница, одржана на 5.4.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за измена и допoлнување на Одлуката за утврдување
реони на основните училишта на Општина Центар-Скопје
Член 1
Во Одлуката за утврдување реони на основните училишта на Општина ЦентарСкопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 5/19 и 5/21), се менува
член 5 и гласи:
Рамкaта на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“ е креирана од следниве
гранични улици:
- од раскрсницата на ул. „Јордан Мијалков“ со ул. „Павел Шатев“, по должина на
улиците „Битолска“, „Црниче“ и границата на Општина Кисела Вода и Општина
Карпош (десна страна) до спојувањето на Општина Центар-Скопје со Општина
Карпош, преку зелениот појас до почетокот на ул. „Ацо Караманов“;
- од зелениот појас и почетокот на ул. „Ацо Караманов“, преку делот на ул. „Питу
Гули“ до ул.„Загрепска“;
- од спојот на ул. „Загрепска“, по должина на ул. „Загрепска“ (десна страна) до
раскрсницата со ул. „Антон Панов“;
- од спојот на ул. „Загрепска“ со ул. „Антон Панов“, по должина на ул. „Антон
Панов“ до спојот на ул. „Антон Панов“ со ул. „Елисие Поповски Марко“;
- од спојот на ул. „Антон Панов“ со ул. „Елисие Поповски Марко“, по должина на
ул. „Елисие Поповски Марко“ до бул. „Мајка Тереза“;
- од спојот на ул. „Елисие Поповски Марко“ со бул. „Мајка Тереза“ (десна страна)
до раскрсницата на ул. „Јордан Мијалков“;
- од раскрсницата на бул. „Мајка Тереза“ со ул. „Јордан Мијалков“ (десна страна)
до раскрсницата на ул. „Јордан Мијалков“ со ул. „Павел Шатев“.
Во опфатот на ООУ „Кочо Рацин“ влегуваат следниве улици:
- бул. „Македонија”, ул. „Тодор Александров“, ул. „Славејко Арсов“, ул. „Христо
Чернопеев“, ул. „Црниче“, ул. „Димитар Беровски“, ул. „Георги Скрижевски“, ул.
„Тасино чешмиче“, ул. „Партениј Зографски“, ул. „Рилски конгрес“, ул. „Павел
Шатев“, ул. „Ацо Караманов“ - цела, ул. „Димче Мирчев“, ул. „50. Дивизија“, ул. 6
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„Јордан Мијалков“, ул. „Периша Савелиќ“, ул. „Белградска“, ул. „Драмска“, ул.
„Востаничка“, ул. „Герман“, ул. „Фредерих Шопен“, ул. „Серска“, ул. „Мајка
Тереза“, ул. „Боро Петрушевски“, ул. „Бигла“, ул. „Алберт Швајцер“, ул. „Ѓорѓи
Абаџиев“, ул. „Салвадор Аљенде“, ул. „Атанас Каратошо“, ул. „Загрепска“ - парни
броеви до 26, непарни броеви до 7, ул. „Владимир Назор“, ул. „Иво Лола Рибар“,
ул. „Кумровец“, ул. „Антон Панов“ - непарни броеви од 1 до 9 и парни броеви од 2
до 12, ул. „Елисие Поповски Марко“, парни броеви од 2 до 10, непарни од 1 до 35,
ул. „Славе Деловски“ од почетокот до раскрсницата со ул. „Антон Панов“, ул.
„Љубо Здравковски Орлов“ - цела, ул. „Васил Левски“ - цела, ул. „Питу Гули“ парни броеви до број 44, непарни до број 57.
Учениците од прво (I) до деветто (IХ) одделение од овој реон се запишуваат во
Општинското основно училиште „Кочо Рацин“.
Член 2
Во Одлуката за утврдување реони на основните училишта на Општина ЦентарСкопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 5/19 и 5/21) се менува
член 8 и гласи:
Рамкaта на Општинското основно училиште „Киро Глигоров“ е креирана од
следниве гранични улици:
- од раскрсницата на бул. „Мајка Тереза“ со бул. „Св. Кирил и Методиј“ (десна
страна), до спојот со ул. „Елисие Поповски Марко“;
- од спојот на бул. „Мајка Тереза“ со ул. „Елисие Поповски Марко“ до
раскрсницата на ул. „Елисие Поповски Марко“ со ул. „Антон Панов“;
- од раскрсницата на ул. „Елисие Поповски Марко“ со ул. „Антон Панов“ до
раскрсницата со ул. „Загрепска“;
- од раскрсницата на ул. „Загрепска“ со ул. „Антон Панов“ по должина на ул.
„Загрепска“, преку делот на ул. „Питу Гули“ до ул. „Ацо Караманов“;
- oд спојот на ул. „Питу Гули“ со ул. „Ацо Караманов“ (десна страна), преку
зелениот појас и границата на Општина Центар со Општина Карпош, до
раскрсницата на ул. „Франклин Рузвелт“ со ул. „Васил Ѓорѓов“;
- од раскрсницата на ул. „Васил Ѓорѓов“ со ул. „Франклин Рузвелт“ до
раскрсницата на ул. „Франклин Рузвелт“ со бул. „Митрополит Теодосиј
Гологанов“;
- од раскрсницата на бул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ со ул. „Франклин
Рузвелт“ (десна страна), по должина на бул. „Св. Кирил и Методиј“, до
раскрсницата на бул. „Св. Кирил и Методиј“ со бул. „Мајка Тереза“.
Во опфатот на ООУ „Киро Глигоров“ влегуваат следниве улици:
- ул. „Народен фронт“, ул. „Васил Ѓоргов“, ул. „Загрепска” - парни броеви од 28
до крајот, непарни броеви од 9 до крајот, ул. „Ганчо Хаџипанзов“, ул. „Капиштец“,
ул. „Димитар Пандилов“, ул. „Караорман“, ул. „Шарски одреди“, ул. „Козара“, ул.
„Славе Деловски“ од раскрсницата со ул. „Антон Панов“ до крајот, ул. „Киро
Гавриловски“, ул. „Антон Панов“ парни бореви од 14 до крајот, непарни броеви од
11 до крајот, ул. „Елисие Поповски Марко“ - парни
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броеви од 12 до крајот, непарни броеви од 37 до крајот, ул. „Бел Камен“, ул.
„Мајка Тереза“ (западен дел до кракот со ул. „Елисие Поповски Марко“), ул.
„Франклин Рузвелт“ парни броеви - 2, 4, 6 и 8, ул. „Адам Мицкиевиќ“, ул. „Питу
Гули“ парни броеви од 46 до крајот и непарни од 59 до крајот.
Учениците од прво (I) до деветто (IХ) одделение од овој реон се запишуваат во
Општинското основно училиште „Киро Глигоров“.
Член 3
Во Одлуката за утврдување реони на основните училишта на Општина ЦентарСкопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 5/19 и 5/21) се менува
член 6 и гласи:
Рамкaта на Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“ е креирана од
следниве гранични улици:
- од раскрсницата на ул. „Беласица“ со кеј „Димитар Влахов“, по течението на
реката Вардар до мостот Слобода;
- од мостот Слобода по должината на бул. „Филип Втори Македонски“ до паркот
Жена борец;
- од вкрстувањето на бул. „Филип Втори Македонски“ со паркот Жена борец преку
паркот Жена борец до плоштадот Македонија;
- од плоштадот Македонија преку Камениот мост со почетокот на кејот „Димитар
Влахов“ и по должината на кејот до границата на Општина Центар со Општина
Карпош;
- од границата на Општина Центар со Општина Карпош, по должината на бул.
„Никола Карев“ и границата со Општина Чаир, до раскрсницата со ул. „Беласица“;
- од границата со Општина Чаир со ул. „Беласица“ до раскрсницата на ул.
„Беласица“ со кеј „Димитар Влахов“.
Во опфатот на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ влегуваат следниве улици:
- бул. „Никола Карев“, ул. „Славеј Планина“, ул. „Прохор Пчински“, ул. „Јоаким
Крчоски“, ул. „Самоилова“, ул. „Лазар Личеноски“, ул. „Јорганџиска“,
ул.
„Подграѓе“, ул. „Гоце Делчев“, бул. „Крсте Петков Мисирков“, ул. „Беласица“ северозападна страна, ул. „Дичо Зограф“, ул. „Макарија Фрчковски“, ул. „Црвена
Скопска Општина“, кеј „Димитар Влахов“, бул. „Св. Климент Охридски“, ул. „Војдан
Чернодрински“, ул. „Кирил Пејчиновиќ“, ул. „Алберт Станиќ“, ул. „Штипска“, ул.
„Лазар Танев“, ул. „Топаанска“, ул. „1737“ или ул. „Стив Наумов“, ул. „Чаирска“ јужен дел, ул. „Ќурчиска“, бул. „Филип Втори Македонски“, ул. „11 Март“, ул.
„Архиепископ Ангелариј“, ул. „Беласица“, ул. „Брегалница“, ул. „Хусеин Бајрам“,
ул. „Македонско-косовска бригада“, ул. „Григор Прличев“, ул. „Градиште“, ул.
„Евлија Челебија“, ул. „Љуботенска“, кеј „13 Ноември“ кула 1, 2, 3, 4 и 5 (или
зградите на ГТЦ броеви 2, 8, 14, 18 и 20), ул. „Салих Асим“, ул. „Иљо Војвода“ и
број на улиците: 102, 161, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 364, 365, 369, 377, 383,
404 и 1480.
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Учениците од прво (I) до деветто (IХ) одделение од овој реон се запишуваат во
Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј„.
Член 4
Во Одлуката за утврдување реони на основните училишта на Општина ЦентарСкопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 5/19 и 5/21) се менува
член 3 и гласи:
Рамкaта на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“ е креирана од следниве
гранични улици:
- од вкрстувањето на бул. „Филип Втори Македонски“ со паркот Жена борец, по
должина на ул. „Даме Груев“ до раскрсницата на ул. „Македонија“ со ул. „Даме
Груев“ (десна страна);
- од раскрсницата на ул. „Македонија“ со ул. „Даме Груев“ (десна страна), до
раскрсницата на ул. „Македонија“ со бул. „Св. Кирил и Методиј“;
- од раскрсницата на ул. „Македонија“ со бул. „Св. Кирил и Методиј“ (десна
страна), до раскрсницата на бул. „Св. Кирил и Методиј“ со бул. „Климент
Охридски“;
- од раскрсницата на бул. „Климент Охридски“ со бул. „Св. Кирил и Методиј“
(десна страна) до раскрсницата со бул. „Илинден“;
- од раскрсницата на бул. „Илинден“ со бул. „Климент Охридски“ (десна страна),
по должина на бул. „Гоце Делчев“ до реката Вардар (мостот Гоце Делчев);
- од мостот Гоце Делчев, по течението на реката Вардар (десна страна), до
плоштадот Македонија.
- од плоштадот Македонија преку паркот Жена борец до бул. „Филип Втори
Македонски“.
Во опфатот на ООУ „Гоце Делчев“ влегуваат следните улици:
- бул. „Климент Охридски“, бул. „Св. Кирил и Методиј“, бул. „ВМРО“, дел од бул.
„Филип Втори Македонски“, бул. „Илинден“, ул. „Даме Груев“, ул. „Орце Николов“,
ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“, ул. „Димитрие Чупоски“, ул. „Македонија“, ул.
„Лермонтова“, ул. „Максим Горки“, ул. „Никола Кљусев“, ул. „Никола Вапцаров“,
ул. „Ѓуро Стругар“, ул. „Горѓи Пешков“, ул. „Црвена Скопска Општина“, ул.
„Андреја Димишков“, ул. „27 Март“, ул. „8. Ударна бригада“, ул. „11 Октомври“, ул.
„Луј Пастер“, ул. „Наум Наумовски Борче“, дел од бул. „Партизански одреди“, ул.
„Железничка“, дел од ул. „Водњанска“, ул. „Иво Рибар Лола“, западен дел на ул.
„Македонија” (граница со ООУ „Димитар Миладинов“).
Учениците од прво (I) до деветто (IХ) одделение од овој реон се запишуваат во
Општинското основно училиште „Гоце Делчев“.
Член 5
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.
Бр. 08-1897/18
5.4.2022 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседавач
Виолета Велковска 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;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за отпис на основни средства

Се објавува Одлуката за отпис на основни средства,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница, одржана на
5.4.2022 година.

Бр. 09-1897/21
5.4.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
м-р Горан Герасимовски с.р.
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Врз основа на членовите 34 и 35 од Правилникот за сметководство за буџетите и
буџетските корисници („Службен весник на РМ“ бр. 28/03), член 26 став 1 точка
10 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина ЦентарСкопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19;1/21 и 11/21), согласно предлозите за отпис
на основни средства од Комисијата за годишен попис на средства, побарувања и
обврски на органите на Општина Центар-Скопје за 2021 година, Советот на
Општина Центар-Скопје на осмата седница, одржана на 5.4.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за отпис на основни средства
Член 1
Се врши отпис на следниве основни средства:
Шифр
а

Назив на
основното
средство

000965

КЛИМА-УРЕД
МСР-09 ХРН 2
ФОТЕЛЈА
МЕХАНИЗ.
И
РАКОНАС.
ЕКОКОЖА
ФОТЕЛЈА
МЕХАНИЗ.
И
РАКОНАС.
ЕКОКОЖА
ФОТЕЛЈА СО
РАКОНАС. РЕЈ
вкупно

001895

001891

001972

Набавна
вредност

Амортиза
ција
вкупна

34.847,70

34.847,70

Сегашн
а
вреднос
т
0

5.767,39

5.767,39

0

5.767,39

5.767,39

0

5.209,14

5.209,14

0

51.591,62

51.591,62

0

Член 2
Одлуката да се достави до Градоначалникот на Општина Центар-Скопје.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.
Бр. 08-1897/20
5.4.2022 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседавач
Виолета Велковска 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;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за начин на уредување и
обезбедување паркинг за велосипеди во рамки на градежна
парцела при поднесување барања за издавање одобренија за
градење и на веќе изградени објекти во Општина Центар-Скопје

Се објавува Одлуката за начин на уредување и обезбедување паркинг за
велосипеди во рамки на градежна парцела при поднесување барања за издавање
одобренија за градење и на веќе изградени објекти во Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница, одржана на
5.4.2022 година.

Бр. 09-1897/23
5.4.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
м-р Горан Герасимовски с.р.
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Врз основа на членовите 36 и 21 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 26 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 осмата седница, одржана на
5.4.2022 година, донесе

ОДЛУКА
за начин на уредување и обезбедување паркинг за велосипеди
во рамки на градежна парцела при поднесување барања за
издавање одобренија за градење и на веќе изградени
објекти во Општина Центар-Скопје

Член 1
Со оваа Одлука се пропишува начинот на уредување и обезбедување паркинг за
велосипеди во рамките на една градежна парцела при поднесување барања
согласно Законот за градење и на веќе изградени објекти во Општина ЦентарСкопје.
Уредувањето и обезбедувањето паркинг за велосипеди во рамките на една
градежна парцела се правопропорционално на бројот на станбени единици и
бројот на паркинг- места за моторни возила предвидени и содржани во објектот
што е предмет на барањето согласно Законот за градење, како и на веќе
изградените станбени и други објекти што не се предвидени за домување на
територијата на Општина Центар-Скопје.
Член 2
Зголемувањето или намалувањето на бројот на паркинг-места за велосипеди
согласно оваа Одлука не смее да биде спротивно на јавниот интерес утврден со
Законот за урбанистичкото планирање, Законот за градење, Законот за локалната
самоуправа и Правилникот за урбанистичко планирање.
Член 3
Паркиралишта за велосипеди, во смисла на оваа Одлука, претставуваат површини
од градежното земјиште или од градбите што сообраќајно-технички се обликувани
на безбеден и економичен начин да обезбедат групно стационирање на повеќе
велосипеди, така што да има паркинг-место за секој велосипед и независен,
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безбеден и прегледен сообраќаен пристап, преку обезбедување патеки, рампи
или лифт, со соодветни димензии за велосипед.
Стационирањето на велосипедите не смее да ги наруши другите комуникации и
функции на објектот и на градежната парцела.
Член 4
Уредувањето паркинг за велосипеди во рамките на една градежна парцела има
цел:
- да обезбеди простор наменет за паркирање и чување велосипеди на
имателите и на корисниците на станбени единици;
- да обезбеди рамномерни и рамноправни можности за користење паркингпростор за велосипеди на имателите и на корисниците на станбени единици
во рамките на станбените објекти;
- да обезбеди рамномерни и рамноправни можности за користење паркингпростор за велосипеди на сите корисници во рамките на објекти што не се
предвидени за домување и компатибилните намени во рамките на
станбените објекти;
- да воспостави развој и грижа за поставениот паркинг-простор за
велосипеди во рамките на една градежна парцела;
- да обезбеди одржливост, континуитет и практика на уредување и
обезбедување паркинг-простор за велосипеди во рамките на една градежна
парцела при поднесување барања за издавање одобренија согласно
Законот за градење во Општина Центар-Скопје;
- да обезбеди одржливост, континуитет и практика на уредување и
обезбедување паркинг-простор за велосипеди во рамките на една градежна
парцела на постојните изградени станбени објекти и објекти што не се
предвидени за домување, како и нивните компатибилни намени во Општина
Центар-Скопје.
Член 5
Минимално потребниот број паркинг-места за велосипеди претставува едно
паркинг- место за велосипеди пропорционално по бројот на станбени единици во
изградениот објект.
Минимално потребниот број паркинг-места за велосипеди кај нови и реновирани
станбени згради со повеќе од три паркинг-места за моторни возила е две паркингместа за велосипеди за секоја станбена единица.
Минимално потребниот број паркинг-места за велосипеди кај нови и реновирани
објекти што не се предвидени за домување, со повеќе од пет паркинг-места за
моторни возила, е едно паркинг-место за велосипед за секое паркинг-место за
моторно возило.
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Од вкупниот број паркинг-места за велосипеди минимум 50 % треба да бидат
заштитени од кражба и атмосферски влијанија, предвидени во приземјето или на
првото подземно ниво на објектот во документациите што се дел од постапките за
издавање одобрение за градење.
Паркиралиштето за велосипеди може да се планира во заеднички простор со
паркиралиштето за моторни возила и/или издвоено.
Член 6
Одредбите од оваа Oдлука се применуваат во постапките од Законот за градење.
Субјектите, правните и физичките лица, кои поднесуваат барања согласно
Законот за градење, по стапувањето во сила на оваа Одлука во основниот проект
како предмет ги уредуваат и инфраструктурата и опремата за паркинг за
велосипеди.
Имателите на станбени единици во рамките на веќе изграден станбен објект ги
уредуваат и ги усогласуваат инфраструктурата и опремата за паркинг за
велосипеди во рок од две години од стапувањето во сила на оваа Одлука.
Имателите на други објекти што не се предвидени за домување и кои имаат
паркинг-простор со повеќе од пет паркинг-места за моторни возила, ги уредуваат
и ги усогласуваат инфраструктурата и опремата за паркинг за велосипеди во рок
од една година од стапувањето во сила на оваа Одлука.
Член 7
Општина Центар-Скопје може да донесе Програма за поставување опрема за
обезбедување паркинг-места за велосипеди на јавен простор за потребите на
објектите што имаат добиено одобрение за градење пред донесувањето на оваа
Одлука.
Член 8
За сѐ што не е уредено со оваа Одлука се применуваат одредбите од Законот за
градење („Службен весник на РМ“ бр. 130/09; 124/10; 18/11; 36/11; 54/11; 13/12;
144/12; 25/13; 79/03; 137/13; 163/13; 27/14; 28/14; 42/12; 115/14; 149/14; 187/14;
187/14; 44/15; 129/15; 217/15; 226/15; 30/16; 31/16; 39/16; 71/16; 132/16; 35/18;
64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19;
18/20 и 279/20) и Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 225/20 и 219/21).
Член 9
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.
Бр. 08-1897/22
5.4.2022 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседавач
Виолета Велковска 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;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за дополнување на
Програмата за култура на Општина Центар-Скопје
за 2022 година

Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за култура на Општина
Центар-Скопје за 2022 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на осмата седница, одржана на
5.4.2022 година.

Бр. 09-1897/25
5.4.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
м-р Горан Герасимовски с.р.
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Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локална смоуправа (Службен
весник на РМ бр. 5/02), и член 15 став 1 точка 5 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 осмата седница
одржана на ден 5.4.2022 година, донесе
ПРОГРАМА
за дополнување на Програмата за култура
на Општина Центар-Скопје за 2022 година
Основна цел на оваа Програма е доближување на културата до сите граѓани, да
им се овозможи рамноправно учество во културата и културните случувања како
творци и како корисници.
1. Во Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за 2022 година
(Службен гласник на Општина Центар-Скопје, број 21/2021), се врши
дополнување во поглавје 5 од Програмата, односно ПРОЕКТИ И
АКТИВНОСТИ НА ПРОГРАМАТА со следниот проект: Изработка на
Програма за архитектонско културно наследство на објектот на ОУ Јохан
Хајнрих Песталоци во Општина Центар
Ред.бр.
Активност
5.21
Изработка на Програма за
архитектонско културно наследство
на објектот на ОУ Јохан Хајнрих
Песталоци

Планирани средства
60.000

К4
КУЛТУРА

Планирани
средства
4.030 000,00

Разни трансфери

464
425970
464990
464120

Бр. 08-1897/24
5.4.2022 година
Скопје

60.000,00
3.280 000,00

Консултански услуги
Други трансфери
Стипендии за подршка на млади таленти

690.000,00

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

