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стр. 1

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за доделување парични средства
на Дејан Василковски

Се објавува Одлуката за доделување парични средства на Дејан Василковски,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/3
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 26 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 01/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21),
Советот на Општина Центар-Скопје на 65. седница, одржана на 3.6.2021
година, донесе

ОДЛУКА
за доделување парични средства на Дејан Василковски

Член 1
На Дејан Василковски му се доделуваат парични средства во износ од
100.000,00 денари поради тоа што неговата сопруга Јасмина Василковска ги
донираше своите органи со што беа спасени три човечки животи.
Член 2
Средствата од член 1 Општина Центар-Скопје ќе ги исплати од Буџетот на
Општината за 2021 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-3084/2
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност на
Годишниот план за вработување-изменет и дополнет за
2021 година на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта
„Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје

Се објавува Одлуката за давање согласност на Годишниот план за
вработување-изменет и дополнет за 2021 година на Јавното претпријатие за
јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/5
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), a во врска со член 20-б
став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14; 199/14; 27/16; 35/18 и 198/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на
Општина Центар-Скопје на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Годишниот план за
вработување-изменет и дополнет за 2021 година на
Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“
на Општина Центар-Скопје

Член 1
Се дава согласност на Годишниот план за вработување-изменет и дополнет за
2021 година на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на
Општина Центар-Скопје.
Член 2
Одлуката да се достави до 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. 08-3084/4
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност на Статутот
на Јавно претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“
на Општина Центар-Скопје

Се објавува Одлуката за давање согласност на Статутот на Јавно претпријатие
за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/7
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија
(„Службен весник на РМ„ бр. 38/96; 09/97; 06/02; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09;
97/10; 06/12; 119/13; 41/14; 138/14; 25/15; 61/15; 39/16; 64/18 и 35/19) и член
26 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на
Општина Центaр бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21), Советот на Општина
Центар-Скопје, на 65. седница, одржана на ден 3.6.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Статутот на Јавно претпријатие
за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје

Член 1
СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Статутот на Јавно претпријатие за јавни
паркиралишта Паркинзи на Општина Центар-Скопје, бр.02-17/35 од 12.04.2021
година, донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни
паркиралишта Паркинзи на Општина Центар-Скопје.
Член 2
Одлуката да се достави до Градоначалникот и Јавното претпријатие за јавни
паркиралишта „Паркинзи„ на Општина Центар – Скопје.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар – Скопје„.

Бр. 08-3084/6
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност на Одлуката
бр. 02-17/46 од 26.4.2021 година за усвојување на Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за користење на
јавните паркиралишта од значење за 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. 02-17/46 од
26.4.2021 година за усвојување на Правилникот за изменување и дополнување
на Правилникот за користење на јавните паркиралишта од значење за 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 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/9
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/96; 09/97; 06/02; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09;
97/10; 06/12; 119/13; 41/14; 138/14; 25/15; 61/15; 39/16; 64/18 и 35/19) 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 и 1/21), Советот на
Општина Центар-Скопје на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/46
од 26.4.2021 година за усвојување на Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за користење на
јавните паркиралишта од значење за 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. 02-17/46 од
26.4.2021 година за усвојување на Правилникот за изменување и дополнување
на Правилникот за користење на јавните паркиралишта од значење за 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. 08-3084/8
3.6.2021 година
Скопје

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

4 јуни 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бро 9

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност на
Годишниот план за вработување во 2022 година на
Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје

Се објавува Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување
во 2022 година на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/11
3.6.2021 година
Скопје

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

4 јуни 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бро 9

стр. 10

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), a во врска со член 20-б
од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/14; 199/14; 27/16; 35/18; 198/18 и 143/19) и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на
Општина Центар-Скопје на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Годишниот план за вработување
во 2022 година на Општинското основно училиште
„Кочо Рацин“-Скопје

Член 1
Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на
Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје.
Член 2
Одлуката да се достави до Општинското основно училиште „Кочо Рацин“Скопје.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-3084/10
3.6.2021 година
Скопје

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

4 јуни 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бро 9

стр. 11

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност
на Годишниот план за вработување во 2022 година на
Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје

Се објавува Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување
во 2022 година на Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/13
3.6.2021 година
Скопје

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

4 јуни 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бро 9
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), a во врска со член 20-б
од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/14; 199/14; 27/16; 35/18; 198/18 и 143/19) и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на
Општина Центар-Скопје на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Годишниот план за вработување
во 2022 година на Општинското основно училиште
„Димитар Миладинов“-Скопје

Член 1
Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на
Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје.
Член 2
Одлуката да се достави до Општинското основно училиште „Димитар
Миладинов“-Скопје.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-3084/12
3.6.2021 година
Скопје

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

4 јуни 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бро 9
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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15;
9/19; 14/19 и 1/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност на
Годишниот план за вработување во 2022 година на
Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје

Се објавува Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување
во 2022 година на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/15
3.6.2021 година
Скопје

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

4 јуни 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бро 9

стр. 14

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), a во врска со член 20-б
од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/14; 199/14; 27/16; 35/18; 198/18 и 143/19) и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на
Општина Центар-Скопје на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Годишниот план за вработување
во 2022 година на Општинското основно училиште
„Гоце Делчев“-Скопје

Член 1
Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на
Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје.
Член 2
Одлуката да се достави до Општинското основно училиште „Гоце Делчев“Скопје.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-3084/14
3.6.2021 година
Скопје

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

4 јуни 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бро 9

стр. 15

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност
на Годишниот план за вработување во 2022 година
на Општинското основно училиште
„Коле Неделковски“-Скопје

Се објавува Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување
во 2022 година на Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/17
3.6.2021 година
Скопје

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

4 јуни 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бро 9

стр. 16

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), a во врска со член 20-б
од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/14; 199/14; 27/16; 35/18; 198/18 и 143/19) и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на
Општина Центар-Скопје на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Годишниот план за вработување
во 2022 година на Општинското основно училиште
„Коле Неделковски“-Скопје

Член 1
Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на
Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје.
Член 2
Одлуката да се достави
Неделковски“-Скопје.

до

Општинското

основно

училиште

„Коле

Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-3084/16
3.6.2021 година
Скопје

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

4 јуни 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бро 9

стр. 17

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност
на Годишниот план за вработување во 2022 година
на Општинското основно училиште
„Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје

Се објавува Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување
во 2022 година на Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/19
3.6.2021 година
Скопје

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

4 јуни 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бро 9
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), a во врска со член 20-б
од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/14; 199/14; 27/16; 35/18; 198/18 и 143/19) и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на
Општина Центар-Скопје на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Годишниот план за вработување
во 2022 година на Општинското основно училиште
„Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје

Член 1
Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на
Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје.
Член 2
Одлуката да се достави до Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих
Песталоци“-Скопје.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-3084/18
3.6.2021 година
Скопје

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

4 јуни 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бро 9

стр. 19

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност
на Годишниот план за вработување во 2022 година
на Општинското основно училиште
„Св. Кирил и Методиј“-Скопје

Се објавува Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување
во 2022 година на Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/21
3.6.2021 година
Скопје

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

4 јуни 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бро 9

стр. 20

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), a во врска со член 20-б
од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/14; 199/14; 27/16; 35/18; 198/18 и 143/19) и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на
Општина Центар-Скопје на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Годишниот план за вработување
во 2022 година на Општинското основно училиште
„Св. Кирил и Методиј“-Скопје

Член 1
Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на
Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје.
Член 2
Одлуката да се достави до Општинското основно училиште „Св. Кирил и
Методиј “-Скопје.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-3084/20
3.6.2021 година
Скопје

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

4 јуни 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бро 9

стр. 21

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност
на Годишниот план за вработување во 2022 година
на Општинското основно училиште
„Киро Глигоров“-Скопје

Се објавува Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување
во 2022 година на Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/23
3.6.2021 година
Скопје

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

4 јуни 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бро 9
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), a во врска со член 20-б
од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/14; 199/14; 27/16; 35/18; 198/18 и 143/19 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на
Општина Центар-Скопје на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност на Годишниот план за вработување
во 2022 година на Општинското основно училиште
„Киро Глигоров“-Скопје

Член 1
Се дава согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на
Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје.
Член 2
Одлуката да се достави до Општинското основно училиште „Киро Глигоров“Скопје.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-3084/22
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за донесување на Изменување и
дополнување на Блок 15 во Детален урбанистички план Градска
четврт Ј 07-локалитети Капиштец, Завод за медицинска
рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара,
Општина Центар – Скопје

Се објавува Одлуката за донесување на Изменување и дополнување на Блок
15 во Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07-локалитети Капиштец,
Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило
и Цвеќара, Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/25
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 15 став 1 точка 1 алинеа 3 и член 26 од Статутот на Општината
Центар – Скопје („Службен гласник на Општина Центар – Скопје“ бр.1/06; 12/15; 9/19
и 14/19) и член 41 став 4, од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ“ 199/14; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16; 64/18 и 168/18)
Советот на Општина Центар – Скопје, на 65. седница одржана на 3.6.2021 година,
донесе
ОДЛУКА
за донесување на Изменување и дополнување на Блок 15 во Детален
урбанистички план Градска четврт Ј 07-локалитети Капиштец, Завод за
медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и
Цвеќара, Општина Центар – Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Изменување и дополнување на Блок 15 во Детален
урбанистички план Градска четврт Ј 07 – локалитети Капиштец, Завод за медицинска
рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар
– Скопје, плански период 2018-2023, изработен од Друштво за трговија и услуги „БИЛД
УРБАН“ ДООЕЛ Скопје, со тех.бр.0801/101/18 од февруари 2021, согласно Генералниот
урбанистички план на Град Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 18/2012),
Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 199/14;
44/15; 193/15; 31/16; 163/16; 64/18 и 168/18), Правилник за поблиската содржина,
форма и начин на обработка на генерален урбанистички план, детален урбанистички
план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и
регулациски план на генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на
обработка на урбанистичко-плански документации и архитектонско-урбанистичкиот
проект и содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура
(„Службен весник на РМ“ бр. 142/15) и Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 142/15; 217/15; 222/15; 228/15;
35/16; 99/16; 134/16; 33/17 и 86/18).
Член 2
Просторот за кој се донесува Изменување и дополнување на Блок 15 во Детален
урбанистички план Градска четврт Ј 07 – локалитети Капиштец, Завод за медицинска
рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар
– Скопје, е со површина од 2,03 ха.
Границите на планскиот опфат се следниве:
-

На
На
На
На

север по оската на ул.„Козара“;
исток по оска на бул. „Мајка Тереза“;
југ по оска на ул. „Елисие Поповски Марко“ и
запад по оска на ул. „Антон Панов“.
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Член 3
Во утврдените граници на опфатот од член 2 е следната содржина:
1. ОПШТ ДЕЛ
1.1. Регистрација
1.2. Лиценци и овластување на носителот на планска документација
2. ДОПОЛНИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.1. Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога
2.2 Заверка на геодетски елаборат
2.3.Предлог за одобрување на планска програма
2.4.Потврда за заверка на планска програма
2.5. Планска програма
2.6.Податоци, информации и мислења од релевантни институции
3. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
3.1.Текстуален дел ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ......................................................... 6
3.1.1. Површина и опис на границите на планскиот опфат со географско и геодетско
одредување на неговото подрачје .......................................................................................... 6
3.1.2. Историјат на планирање и уредување на подрачјето на планскиот опфат и неговата
околина .................................................................................................................................. 8
3.1.3. Податоци за природни чинители ................................................................................... 8
3.1.3.1.Микроклима ................................................................................................................. 8
3.1.3.2. Релјефни карактеристики ........................................................................................... 9
3.1.3.3. Хидрографија.............................................................................................................. 9
3.1.3.4. Сеизмика на просторот ............................................................................................... 9
3.1.3.5. Вегетациски карактеристики и пејсаж ........................................................................ 9
3.1.4. Податоци за создадени вредности и чинители .............................................................. 10
3.1.5. Инвентаризација на земјиштето и зеленилото во планскиот опфат, на изградениот
градежен фонд и вкупната физичка супраструктура ............................................................... 11
3.1.6. Инвентаризација на постојни споменички целини, градби од културно – историско
значење и културни предели .................................................................................................. 14
3.1.7. Инвентаризација на изградена комунална инфраструктура ........................................... 15
3.1.7.1. Сообраќај ................................................................................................................... 15
3.1.7.2. Комунална инфраструктура ........................................................................................ 15
3.1.8.Анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план
............................................................................................................................................... 17
3.1.9. Анализа и можности за просторен развој ...................................................................... 17
3.1.10. Извод од план од повиско ниво ................................................................................... 19
Извод од ГУП 2012 .................................................................................................................. 19
3.1.11. Нумерички показатели ................................................................................................ 22
3.2. Графички дел ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА .......................................................... 24
1. Извод од ГУП на град Скопје 2012-2022 г......................................................................1:10000
2. Извод од постоен ДУП: ДУП за Градска четврт J 07........................................................1:1000
2а. Извод од соседен ДУП: ДУП за Градска четврт Капиштец, локалитет "Клинички
блок".................................................................................................................................1:1000
3. Збирен графички прилог со нанесени плански решенија од донесени урбанистички планови
и планови кои граничат со планскиот опфат на урбанистичкиот план .............................1:1000
4. Ажурирана геодетска подлога........................................................................................1:1000
5. Инвентаризација на изградениот градежен фонд, вкупната физичка суперструктура, на
земјиштето и зеленилото во планскиот опфат ……..…........................................................1:1000
6. Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура………………………………........1:1000
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4.1.Текстуален дел ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА .......................................................... 5
4.1.1. Вид на план, назив на подрачјето на планскиот опфат, плански период, површина на
планскиот опфат и општина на која припаѓа подрачјето на планскиот опфат ........................ 5
4.1.2. Опис и образложение на планскиот концепт на просторен развој и хармонизација на
просторот на подрачјето во рамките на планскиот опфат ...................................................... 7
4.1.3. Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба на
градежното земјиште парцелирано за изградба, на градежното земјиште за општа употреба,
сообраќајната и комуналната инфраструктура........................................................................ 8
4.1.3.1 Единици на градежно земјиште .................................................................................. 8
4.1.3.2 Класа на намени.......................................................................................................... 9
4.1.3.3 Сообраќајно решение ................................................................................................. 13
4.1.3.4 Нивелманско решение................................................................................................. 16
4.1.3.5. Хидротехничка инфраструктура ................................................................................. 16
4.1.3.5. Електро-енергетика и ПТТ инсталации ...................................................................... 19
4.1.3.6. Гасификација ............................................................................................................. 22
4.1.3.7. Далечинско затоплување............................................................................................ 22
4.1.4. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите кои важат за
целата површина на планскиот опфат .................................................................................... 22
4.1.5. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите за
секоја урбанистичка единица за планирање............................................................................ 26
Блок 15 ................................................................................................................................... 27
4.1.6. Нумерички показатели .................................................................................................. 38
4.1.7. Билансни показатели .................................................................................................... 39
4.1.8.1 Мерки за заштита на животната средина ..................................................................... 45
А) Мерки за заштита на квалитетот на воздухот ..................................................................... 45
Б) Мерки за заштита на квалитетот на почвата ....................................................................... 46
В) Мерки за заштита од бучава ............................................................................................... 46
4.1.8.2. Мерки за заштита и спасување.................................................................................... 46
4.1.8.2.1 Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи ……………………………... 47
4.1.8.2.2 Заштита и спасување од урнатини ............................................................................ 49
4.1.8.2.3. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита .............................................................. 49
4.1.8.2.4. Заштита и спасување од поплави ............................................................................ 49
4.1.8.2.5. Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства .......................... 50
4.1.8.2.6. Спасување од сообраќајни несреќи ......................................................................... 50
4.1.8.2.7. Прва медицинска помош ......................................................................................... 50
4.1.8.2.8. Заштита и спасување од свлекување на земјиштето ............................................... 51
4.1.9.Мерки за спречување на бариери за лицата со инвалидност ........................................ 51
4.1.10. Мерки за заштита на културното наследство ............................................................. 52
4.2. Графички дел .......................................................................................................... 53
1. План на намена на земјиштето и градбите ................................................................... 1:1000
2. Регулационен план…………………………………………………..................................................... 1:1000
3. План на површини за градење....................................................................................... 1:1000
4. Сообраќаен и нивелациски план.................................................................................... 1:1000
5. Инфраструктурен план-.хидротехничка инфраструктура................................................ 1:1000
6. Инфраструктурен план-електро техничка инфраструктура............................................. 1:1000
7. План на зеленило со диспозиција на ниско, средно и високо зеленило.......................... 1:1000
8. Синтезен план............................................................................................................... 1:1000
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Член 4
Составен дел на оваа одлука се:
- Предлог Изменување и дополнување на Блок 15 во Детален урбанистички план
Градска четврт Ј 07 – локалитети Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација,
Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар – Скопје, плански
период 2018-2023, со плански опфат 2,03 ха, изработен од Друштво за трговија и
услуги „БИЛД УРБАН“ ДООЕЛ Скопје, со тех.бр.0801-101/18 од февруари 2021 година
(текстуален дел со документациона основа, планска документација, нумерички дел и
услови за изградба и графички дел со документациона основа, планска документација
и прилози)
- Програма за урбано планирање „Ф“ на Општина Центар – Скопје за 2018г. донесена со
бр.08-5371/12 од 27.12.2017г. објавена со Решение бр.09-5371/13 од 27.12.2017г.;
- Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбано планирање „Ф“ на
Општина Центар – Скопје за 2018г. донесена со бр.08-2471/8 од 22.5.2018г. објавена со
Решение бр.09-5371/13 од 27.12.2017г.;
- Програма за урбано планирање Ф на Општина Центар - Скопје за 2019г., донесена со Одлука
бр.08-5616/8 од 25.12.2018г. објавена со Решение бр.09-5616/9
од 25.12.2018г.;
- Програма за урбано планирање Ф на Општина Центар – Скопје за 2020г. донесена со Одлука
бр.08-6270/30 од 26.12.2019г. објавена со Решение бр.09-6270/31 од 26.12.2019г.;
- Програма за урбано планирање Ф на Општина Центар – Скопје за 2021г. донесена со Одлука
бр.08-5455/6 од 24.12.2020г. објавена со Решение бр.09-5455/7 од 24.12.2020г.;
- Решение за формирање на Комисија за урбанизам, бр.09-5071/1 од 5.12.2017г.;
- Планска програма со тех.бр.0801/101/18 од август 2018 година изработена од изработувачот
на планот;
- Предлог за одобрување на Планска програма од Комисијата за урбанизам на општината,
бр.09-1334/6 од 11.9.2018г.;
- Потврда за заверка на Планска програма од Градоначалникот на општината, бр.09-1334/7 од
11.9.2018г.;
- Стручно мислење по планот од Комисијата за урбанизам на општината, бр.09-274/4 од
6.2.2019г.;
- Одлука за спроведување на јавна презентација и јавна анкета, бр. 09-274/5 од 8.2.2019г.;
- Соопштение за спроведување на јавна презентација и јавна анкета, бр. 09-274/6 од 8.2.2019г.;
- Решение за формирање на Стручна комисија по јавна анкета, бр. 09-274/8 од 8.2.2019г.;
- Извештај од јавна презентација и јавна анкета, бр. 09-274/13 од 13.3.2019г. со вклучен
Записник од спроведена јавна презентација, бр. 26-274/12 од 13.3.2019г.;
- Извештај за извршена стручна ревизија, изработена од НИМАЕР ДООЕЛ Струга д.е. Скопје,
со бр.03-104/20 од февруари 2021 година;
- Решение за формирање на Комисија за урбанизам, бр.09-229/1 од 13.1.2020г.;
- Известување од комисијата за урбанизам на општината бр.09-987/12 од 11.9.2020.
- Согласност од Министерството за транспорт и врски, Сектор за уредување на просторот,
бр.24-3611/2 од 18.5.2021г. (наш бр.26-1368/8 од 19.5.2021г.);
- Мислење од Град Скопје, Комисија за урбанизам на Град Скопје, бр.13-6971/2 од 30.9.2020
(наш бр.26-987/13 од 1.10.2020г.);
- Мислење од Агенција за катастар на недвижности, бр.0939-5537/2 од 8.5.2020г.
(наш бр.26-987/5 од 11.5.2020г.);
- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена донесена од Градоначалникот, бр.09-274/16
од 10.4.2019г. и формулар за потребата од спроведување односно неспроведување на
стратегиска оцена бр.09-247/15 од 10.4.2019г.;
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- Известување од Министерството за животна средина и просторно планирање по Одлуката за
неспроведување на стратегиска оцена, бр.УП1 15-564/2019 од 23.4.2019г. (наш бр.26-274/24 од
30.4.2019г.);
- Известување од Министерството за животна средина и просторно планирање, бр.11-2539/2
од 1.7.2019г. (наш бр.26-274/35 од 5.7.2019г.);
- Мислење од Министерството за култура – Управа за заштита на културното наследство,
бр.17-1779/2 од 24.4.2019г. (26-274/25 од 6.5.2019г.);
- Мислење од Министерството за здравство, бр.17-4263/2 од 5.6.2019г. (наш бр.26-274/29
од 7.6.2019г.);
- Мислење од Дирекција за заштита и спасување, Подрачно одделение Центар, бр.09-112/2
од 3.6.2019г. (наш бр.26-274/28 од 3.6.2019г.);
- Одговор од ЈП Водовод и канализација – Скопје, бр.1302-3262/2 од 3.10.2019г.;
- Мислење од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, бр.10-5673/2 од 30.10.2019г.;
- Мислење од Дистрибуција на топлина Балкан енерџи ДООЕЛ Скопје, бр.03-1103
од 8.5.2019г.;
- Мислење од Македонски телеком АД Скопје, бр.07-725250/1 од 3.12.2020г.;
- Известување од ГА-МА АД Скопје, без архивски број и датум (прикачено во електронскиот
систем е-урбанизам на 12.3.2018г.);
- Податоци од ЈП за државни патишта, бр.10-2930/2 од 12.3.2018г. и
- Податоци од АД МЕПСО, бр.02-1685/1 од 8.3.2018г.
Член 5
Одлуката за донесување на Изменување и дополнување на Блок 15 во Детален
урбанистички план Градска четврт Ј 07 – локалитети Капиштец, Завод за медицинска
рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар
– Скопје задолжително се објавува во електронска форма во информацискиот систем
е-урбанизам. По објавување на Одлуката, планот станува составен дел на електронски
регистар на донесени детални урбанистички планови во рамки на информацискиот
систем е-урбанизам. Пристап до електронскиот регистар имаат донесувачот на планот,
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
уредување на просторот, Агенцијата за планирање на просторот и Агенцијата за
катастар на недвижности.
Член 6
Електронска форма од Изменување и дополнување на Блок 15 во Детален
урбанистички план Градска четврт Ј 07 – локалитети Капиштец, Завод за медицинска
рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар
– Скопје се објавува на веб страната на општината.
Член 7
Агенцијата за катастар на недвижности е должна во рок од осум работни дена од
прием на известувањето за донесување на Изменување и дополнување на Блок 15 во
Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07 – локалитети Капиштец, Завод за
медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара,
Општина Центар – Скопје, во електронска форма преку информацискиот систем еурбанизам да изврши дигитално преклопување на планот.
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Член 8
Одлуката за донесување Изменување и дополнување на Блок 15 во Детален
урбанистички план Градска четврт Ј 07 – локалитети Капиштец, Завод за медицинска
рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар
– Скопје со сите нејзини делови се чува и за нејзина реализација се грижи Секторот за
урбанизам во Општина Центар – Скопје.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар – Скопје”.

Бр. 08-3084/24
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Планот за изменување и дополнување на
Планот на програмата за развој за период 2021-2023 година на
Општина Центар-Скопје

Се објавува Планот за изменување и дополнување на Планот на програмата за
развој за период 2021-2023 година на Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/27
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Во согласност со член 21-б од Законот за буџети („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05; 04/08; 103/08; 64/05; 156/09;
95/10; 180/11 и 171/12) и со 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 седница, одржана на ,донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПЛАН НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ ЗА ПЕРИОД 2021 -2023 ГОДИНА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ, КОЈА СЕ СОСТОИ ОД:

I.

Реконструкција на основните училишта

II.

Подобрување на енергетската ефикасност на основните училишта

III.

Реконструкција на детските градинки

IV.

Подобрување на енергетската ефикасност на детските градинки

V.

Реконструкција и изградба на инфраструктура

VI.

Реконструкција и модернизација на јавното осветлување на територијата на Општина Центар-Скопје

VII.

Изградба на монтажен паркинг во функција на објекти

VIII.

Модернизација на ИТ-системите во Општина Центар-Скопје
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Активност бр.1

ОУ „Кочо Рацин“ - изведба на термоизолација на дел од фасадни ѕидови, санација на оштетени делови на
фасада и ограда, изработка на проект, распишување тендер и реализација.

Очекуван
резултат-ефект

Подобрување на енергетската ефикасност на основните училишта, заштеда на топлинска и на електрична
енергија

Ризик

/

Локација -ДУП

ООУ„Кочо Рацин“

Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување

2021 година

Поврзаност со
други програми

Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект

Нема проект

Проект ИД

Нема проект

Фирма

Нема изведувач

Договор - Вредност Вкупната проектирана вредност изнесува 2.500.000,00 денари
Година
Вредност

2020

2021

2022

2023

/

2.500.000,00 денари

/

/
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Активност бр.2

ЈУОДГ „13 Ноември“- објект „ЈАСМИН“, изведба на термоизолација на фасадни ѕидови, изведба на
термоизолација на покрив и замена на подови , изработка на проект, распишување тендер и реализација

Очекуван
резултат-ефект

Подобрување на условите на делот од Општина Центар-Скопје, подобри услови за децата во градинките,
подобрување на енергетската ефикасност, заштеда на топлинска и на електрична енергија

Ризик

/

Локација -ДУП

ЈУОДГ „13 Ноември“- објект „ЈАСМИН“

Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување

/

Поврзаност со
други програми

Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект

Нема

Проект ИД

Нема

Фирма

Нема изведувач

Договор Вредност

Вкупната проектирана вредност се зголемува и изнесува 9.000.000,00 денари

Година
Вредност

2020

2021

2022

2023

/

1.000.000,00 денари

8.000.000,00 денари

/
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Активност бр.3
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Со цел да се решат инфраструктурните проблеми на поголеми локалитети на територијата на Општина
Центар-Скопје, се предвидува фазна реализација на изградбата и на реконструкцијата на
инфраструктурните мрежи во периодот од 2021 до 2022 година. Локалитетот Тасино Чешмиче во кој спаѓаат
улицитe Димитар Беровски, Востаничка, дел од Партение Зографски, Банско и Драмска и ќе се работи по
фази :
- изработка на проекти - 600.000,00 денари каде средствата ќе бидат обезбедени од Општината.
- Водовод, атмосферска и фекална канализација
- Коловоз
- Тротоари и по потреба улично осветлување
За реализација на инфраструктурата изготвен е еден дел од основните проекти, а останатиот дел од
основните проекти се планира да се изготвени и со нив ќе се аплицира за донација од расположливите и
од достапните ЕУ-фондови и од други фондови

Очекуван
резултат-ефект

Изградба на водовод, на атмосферска и на фекална канализација за локалитетот Тасино Чешмиче,
реконструкција на коловозот и на тротоарите

Ризик

Зависи од условите на терен и од подземните инсталации

Локација -ДУП

ДУП Ј06 (Тасино Чешмиче 1 и Тасино Чешмиче 2)

Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување

2022 година

Поврзаност со
други програми

Потпрограма за уредување на градежно земјиште
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Проект

Основни проекти

Проект ИД

/

Фирма
Договор Вредност
Година

Вредност
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/
Вкупната проектирана вредност изнесува

21.600.000,00 денари

2020

2021

2022

2023

600.000,00 денари

5.000.000,00 денари

16.000.000,00 денари

/

Образложение: Оваа активност почна да се реализира во 2021 година и ќе заврши во 2022 година.
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Изградба на инфраструктура, на коловоз и на тротоари на ул. „Новопланирана 2 “ -крак на ул. „Васил Ѓоргов“.
Во оваа активност спаѓа изработка на проектна документација за улично осветлување и изградба на улично
осветлување, изградба на атмосферска, фекална и водоводна канализација, изградба на коловоз и
експропријација.

Очекуван
резултат-ефект

Изградба на коловоз и на тротоари, изградба на водовод, атмосферска и фекална канализација на ул.
„Новопланирана 2 “ -крак на ул. „Васил Ѓоргов“.

Ризик

Зависи од условите на терен и од подземните инсталации, од експропријацијата на земјиште

Локација -ДУП

Крак на ул. „Васил Ѓоргов“, Градска Четврт Ј07, Капиштец

Датум за почеток

2019 година

Датум за
завршување

2021 година

Поврзаност со
други програми

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект

Основни проекти

Проект ИД

/

Фирма

Има изведувач

Договор Вредност

Вкупната проектирана вредност изнесува 48.200.000.000,00 денари (од кои 26.000.000,00 денари се
предвидени за експропријација на земјиштето, а 22.200.000,00 денари за изградба на улицата)
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Година

Вредност
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2020

2021

2022

2023

41.200.000,00 денари

7.000.000,00 денари

/

/

(од кои по 26.000.000,00
денари се планирани за
експропријација на
земјиштето и за
реализација на улицата)
Образложение: Експропријацијата на земјиштето е започната и е при крај, се очекува до крај на 2020 година, додека пак из
Изградба на коловоз и на тротоари, изградба на водовод, атмосферска и фекална канализација ќе се одвиваат во 2021 година.
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Активност бр.5

Очекуван резултатефект
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Проект за адаптација на урбаната заедница Мирче Ацев во изградба на детска градинка во населба Пролет , со
површина од 3000 м2 и со целосно опремување и партерно уредување .
Подобрување на условите на делод Општина Центар-Скопје, подобри услови за децата во градинките.

Ризик

/

Локација -ДУП

Градска четврт И06 -Пролет

Датум за почеток

2021

Датум за завршување

2023

Поврзаност со други
програми

Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект

/
/

Проект ИД

/
/

Фирма

/

Договор - Вредност

Вредноста на проектот и изградбата изнесува 160.000.000,00 денари.

Година
Вредност

2020

2021

2022

2023

2.700.000,00

24.000.000,00

67.300.000,00

65.000.000,00
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Активност бр.6

Модернизирањето на системот за јавно осветлување со воведување на ЛЕД-технологија и со примена на
современи техники за управување и надзор има цел да се обезбедат/и:
- Подобри услови за одвивање на јавниот сообраќај
- Зголемена безбедност на јавните површини
- Намалување на светлосното загадување
- Намалување на потрошувачката на електрична енергија
- Намалување на трошоците за одржување
- Овозможување попрецизно планирање на буџетот
- Ослободување на фискален простор за други проекти
- Олеснување на планирањето за проширување на јавното осветлување
- Подобар естетски изглед на територијата на Општина Центар-Скопје
- Подобар квалитет на живот на граѓаните
Распишување тендер, потпишување договор за јавноприватно партнерство.

стр. 39
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Актуелни финансиски показатели
Според расположливите податоци, вкупната годишна вредност на електричната енергија што е потрошена во
2020 година за потребите на јавното осветлување, што е предметна разгледување, изнесува околу 23.000.000,00 денари.
Фактурираните услуги за тековно одржување на јавното осветлување за претходната година изнесуваат околу
8.000.000,00 денари што претставува реална слика за трошоците за одржување.
Техничка анализа

Постоен систем на јавно осветлување воОпштина Центар-Скопје
Системот за јавно осветлување во Општина Центар-Скопје се состои од столбови-носачи, светлечки тела,
подземни и надземни електроводови, мерни места и придружна опрема (кабли, конектори, осигурувачи исл.).
Еден дел од мерната опрема се наоѓа во трафостаниците што се во надлежност на ЕВН Македонија. Металните
столбови-носачи се во сопственост на Општината, а бетонските и дрвените столбови делумно се сопственост на ЕВН
Македонија, делумно на кабелските провајдери и делумно на Македонски Телеком. Светилките се сопственост на
Општината.

Очекуван
резултат-ефект

Разводната мрежа е сопственост на Општината, но сите интервенции на неа може да се вршат само со согласност
од ЕВН Македонија.
Основните карактеристики на постојниот систем за јавно осветлување во ОпштинаЦентар-Скопје може да се
сведат под следново:

-

Не постои катастар за опрема за јавноосветлување
Нема прецизни податоци за типовите, состојбата и за должината на подземните електроводови
Нема прецизни податоци за надземните електроводови
Нема прецизни податоци за користењето на столбовите-носачи од другите корисници
(телекомуникации, кабелска телевизија, интернет исл.)
Дотраените светлосни арматури и придружната опрема предизвикуваат чести дефекти
Застарен систем за надзор и за управување
Несразмерноста на вкупно инсталираната моќност на јавното осветлување и количината
потрошена електрична енергија укажуваат на постоење на илегално приклучени потрошувачи
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Основни карактеристики на ЛЕД-светилките

ЛЕД-светилките (LED) се составени од повеќе диоди што емитираат светлина, така што е можно
да се врши поединечно насочување на емисијата на светлината на секоја од нив, со што се постигнува
значително намалување на расфрлањето на светлината, а тоа значи поголем светлосен ефект, помало
светлосно загадување и постигнување на соодветно осветлување на саканата површина, со помала
потрошувачка на електрична енергија.
Дополнителна заштеда претставува можноста за димување од 0 до 100% интензитет на светлина со
сразмерна промена на потрошувачката на енергија, во зависност од моментните потреби, а под контрола на
системот за управување. Нивниот просечен работен век е околу 16 години, а сето ова битно влијае и врз
цената за одржување. Имајќи ја предвид значително помалата потрошувачка на електрична енергија и
можноста за ефикасен автоматски надзор и управување, без оглед на значително поголемата инвестициска
цена, овој вид осветлување, гледано на подолг период, е исклучително исплатлив.
Преку различните видови заштеда почетната инвестиција се враќа во рок од четири (4) до седум
(7) години и со рокот на траење на светилките донесува годишна заштеда од 60% до 80% во однос на
постојниот систем за јавно осветлување.
Системот за управување со осветлувањето треба да се состои од:
1.
2.
3.
4.

ЛЕД-светилки
Линиско-комуникациски уреди
Центар за управување и соодветен софтвер
Дополнителни софтверски апликации за таблет/ уреди смартфон (smartphone)
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Економско-финансиска анализа
Економско-финансиската анализа се заснова врз трошоците и очекуваната добивка во периодот на
следните 15 години, период за кој се прогнозира техничкиот век на предложеното решение.
Врз основа на согледаната состојба на терен и просечните пазарни цени, вкупниот трошок на
инвестицијата би изнесувал:

- Замена на постојните околу 7000 светилки и дополнувањесо нови по потреба заради постигнување
подобар квалитет на осветлувањето, вкупно инсталирана сила околу 240KW. Со замената на постојниот систем
на осветлување и со неговата модернизација може да се постигнат, гледано економско-финансиски,
следнивеефекти:
- Да се намали годишната потрошена електрична енергија за најмалку 60%, со тоа што оваа заштеда
може значително да се зголеми со помош на внимателното програмирање на интензитетот на осветлувањето
во текот на активниот период, благодарение на можноста ,,димување “.
- Со помош на современите системи за надзор и за управување со осветлувањето може да се следи,
како целокупната потрошувачка, така и потрошувачката на секоја поединечна ЛЕД-светилка или група
светилки. Овој факт може да послужи како силен аргумент за регулирање на односите во врска со
приклучувањето на јавното осветлување и така да се добиваат дополнителни заштеди во однос на
потрошувачката на електрична енергија. Во случај на реализирање на проектот, реално е да се очекува при
реконфигурацијата на напојувачката мрежа на јавното осветлување од неа да се исклучат барем 50% други
корисници за кои Општината досега ја плаќала електричната енергијата. Трошоците за одржување се
намалуваат на минимум благодарение на значително подолгиот работен век на ЛЕД-светилките и фактот дека
на терен се излегува кога е потребно, односно само тогаш кога системот за надзор и за управување ќе ја
најави потребата по автоматското детектирање на аномалијата.
Со реализирање на предложената програма во наредниот период може да се очекува значителна
заштеда на финансиски средства, поголема енергетска ефикасност, зголемена безбедност на јавните
површини, естетски изглед, намалено светлосно загадување и придонес во вкупната заштита на животната
средина.
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Потребни финансиски средства
За реализација на оваа Програма се потребни средства во износ од 128.000.000,00 денари, од кои:

- За 2021 година се планираат средства во висина од 8.000.000,00 денари,
- За 2022 година се планираат средства во висина од 52.000.000,00 денари,
Останатиот износ од 68.000.000,00 денари ќе се планира во следните години, почнувајќи од 2023 година и заклучно со 2025
година, со динамика што ќе зависи од реализираната финансиска заштеда од веќе поставените современи системи.
Ризик

/

Локација -ДУП

Цела територија на Општина Центар-Скопје (сите улици)

Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување

2022 година

Поврзаност со други
програми

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект

Основни проекти

Проект ИД

/

Фирма

/

Договор - Вредност

Вкупната проектирана вредност изнесува 128.000.000,00 денари

Година
Вредност

2020

2021

2022

2023

/

8.000.000,00 денари

52.000.000,00 денари

68.000.000,00 денари
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Активност бр.7

Изградба на монтажен паркинг на ул. „Орце Николов“, во функција на објекти

Очекуван резултатефект

Подобрување на условите за паркирање во Дебар Маало

Ризик

Зависи од решавањето на имотно правните односи

Локација -ДУП

ул. „Орце Николов“, ДУП Дебар Маало

Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување

2022 година

Поврзаност со други
програми

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект

Основни проекти

Проект ИД

Во тек е изработка на Основен сообраќаен проект (во проектната програма предвидено е да се обезбедат 300 паркингместа)

Фирма

„Масон Инженеринг“

Договор - Вредност

Вкупната вредност на договорот изнесува 53.400.000,00 денари

Година
Вредност

2020

2021

2022

2023

1.000.000,00 денари

4.000.000,00 денари

48.400.000,00 денари

/
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Активност бр.8

Доградба на училници во ОУ „Коле Неделковски“ со површина од 500 м2.

Очекуван резултатефект

Зголемување на капацитетот на училиштето, подобри услови за учениците.

Ризик

/

Локација -ДУП

ОУ „Коле Неделковски“

Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување

2022 година

Поврзаност со други
програми

Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект

Нема проект

Проект ИД

Нема проект

Фирма

Нема изведувач

Договор - Вредност

Вкупната проектирана вредност изнесува 38.750.000,00 денари

Година

Вредност

2020

2021

2022

2023

900.000,00 денари
(средства обезбедени
за проекти)

25.850.000,00 денари

12.000.000,00 денари

/

Образложение: Во сегашната важечка урбанистичка планска документација (ДУП Дебар Маало 1) предвидено е П+1.
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Цел на оваа развојна потпрограма е модернизација на ИТ-системите во Општина Центар-Скопје и тоа, како технолошка
модернизација, така и зголемување на човечките капацитети за работа со технологијата и поттикнување на процесите
што ќе носат квалитетни работни промени за остварување на зацртаните приоритети на Општината во следниот период.
Развојната потпрограма за ИТ е за поддршка на развојната стратегија на Општината, а која се однесува на периодот од
крајот на 2017 година до крајот на 2021 година. Цел е технолошката модернизација да се однесува интегрално на целиот
систем на функционирање на Општината и на сите вработени, во сите сектори, како и на работата на Советот, но
придобивките да конвергираат кон целите на Владата на РМ, како и на потребите на целокупната јавност, особено
жителите на Општина Центар-Скопје.
1. Развој на човечките капацитети за секојдневна ефективна примена на информатичко-комуникациската технологија во
Општина Центар-Скопје.
2. Модернизација на ИТ-инфраструктурата, подобрување на информатичката сигурност и безбедност на системите.
Вклучува: модернизација на компјутерската мрежа, подобрување и модернизација на главниот дата- центар, набавка на
нови работни станици.
3. Платформи за поддршка на деловната продуктивност на општинските служби и на Советот на Општина Центар-Скопје.
Вклучува: корпоративно решение за електронска пошта, интегрирано комуникациско решение или, накратко,
колаборациска платформа.
4. Корпоративен систем – за административно работење (ERP-систем, DMS-систем за работа со документи, систем за
набавки, систем за управување со основните средства, систем за управување со едукативни курсеви за вработените)
5. Корпоративен систем – за суштински и за специфични процеси на работа (GIS-систем, систем за управување со
проекти)
6. Системи за поддршка на донесување одлуки (Decision Support Systems)
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1. Развој на човечките капацитети за секојдневна ефективна примена на информатичко-комуникациската технологија во
Општина Центар-Скопје
2. Модернизација на ИТ-инфраструктурата, подобрување на информатичката сигурност и безбедност на системите.
Вклучува: модернизација на компјутерската мрежа, подобрување и модернизација на главниот дата- центар, набавка на
нови работни станици.
3. Платформи за поддршка на деловната продуктивност на општинските служби и на Советот на Општина Центар-Скопје.
Вклучува: корпоративно решение за електронска пошта, интегрирано комуникациско решение или, накратко,
колаборациска платформа.
4. Корпоративен систем – за административно работење (ERP-систем, DMS-систем за работа со документи, систем за
набавки, систем за управување со основните средства, систем за управување со едукативни курсеви за вработените)
5. Корпоративен систем – за суштински и за специфични процеси на работа (GIS-систем, систем за управување со
проекти)
6. Системи за поддршка на донесување одлуки (Decision Support Systems)
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Ризик

Намалувањето на ризикот е можно и со активно вклучување на академската заедница за помош во изработката на ИТапликации, решенија, како и следење на имплементацијата и на успешноста.

Локација -ДУП

Општина Центар-Скопје

Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување

/

Поврзаност со други
програми

Нема

Проект

Нема

Проект ИД

Нема

Фирма

Нема

Договор - Вредност

/

Година
Вредност

2020

2021

2022

2023

/

7.800.000,00 денари

3.000.000,00 денари

/
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Активност бр.10

Проект за реконструкција на улица Орце Николов во потег од бул.,,Св.Климент Охридски,, до ул.,,Франклин
Рузвелт,, , со воведувањена нов сообраќаен режим (кружен тек и пешачки патеки), реконтрукција на тротоари
и улично осветлување.

Очекуван
резултат-ефект

Ќе се реконструира целосно – коловоз, тротоари и улично осветлување на Орце Николов. Подобар сообраќаен
режим.

Ризик
Локација -ДУП

Дебар Маало

Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување

2021 година

Поврзаност со
други програми

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект

Има проект

Проект ИД

/

Фирма

/

Договор Вредност

Вкупната проектирана вредност изнесува 90.000.000,00 денари

Година
Вредност

2020

2021

2022

2023

10.000.000,00 денари

70.000.000,00 денари

10.000.000,00

/
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Активност бр.11

Пренаменување на улица Мирослав Крлежа (поранешна Ѓуро Ѓаковиќ) во пешачка зона и резиденцијална зона,
со ново улично осветлување , поставување на урбана опрема и реконструкција на коловозот.

Очекуван
резултат-ефект

Реконструирана целосно и пренаменување во пешачка зона.

Ризик
Локација -ДУП

Дебар Маало

Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување

2022 година

Поврзаност со
други програми

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект

Нема проект

Проект ИД

Нема проект

Фирма

Нема изведувач

Договор Вредност

Вкупната проектирана вредност изнесува 65.720.000,00 денари

Година
Вредност

2020

2021

2022

2023

720.000,00 денари
(обезбедени за изработка на
проекти)

40.000.000,00 денари

25.000.000,00 денари

/
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Активност бр.12

Комплетна реконструкција на улицата Аминта Трети (поранешна Ленинова) во потег од бул.,,Партизански
одреди,, до ул.,,Митрополит Теодосиј Гологанов,, , со реконтрукција на тротоари и улично осветлување.

Очекуван
резултат-ефект

Ќе се реконструира целосно – коловоз, тротоари и улично осветлување

Ризик
Локација -ДУП

З11 (Буњаковец 1)

Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување

2022 година

Поврзаност со
други програми

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект

Нема проект

Проект ИД

Нема проект

Фирма

Нема изведувач

Договор Вредност

Вкупната проектирана вредност изнесува 78.000.000,00 денари

Година
Вредност

2020

2021

2022

2023

/

30.000.000,00 денари

48.000.000,00 денари

/

4 јуни 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бро 9

стр. 52

Активност бр.13

Локалитет КРЊЕВО – реконструкција на улиците 166, 164 и Хусеин Бајрам, изградба на водовод, на
атмосферска и на фекална канализација, реконструкција на коловозот и на уличното осветлување.

Очекуван
резултат-ефект

Реконструирани
канализација.

улиците 166, 164 и Хусеин Бајрам, изградба на водовод, на атмосферска и на фекална

Ризик
Локација -ДУП

Крњево

Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување

2022 година

Поврзаност со
други програми

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект

Нема проект

Проект ИД

Нема проект

Фирма

Нема изведувач

Договор Вредност

Вкупната проектирана вредност изнесува 25.000.000,00 денари

Година
Вредност

2020

2021

2022

2023

/

17.000.000,00 денари

8.000.000,00 денари

/

Образложение: Средствата за овој Локалитет ќе бидат обезбедени од страна на Општината.
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Очекуван резултатефект
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Локалитет БУЊАКОВЕЦ – реконструкција на улиците Рајко Жинзифов и Петар Поп Арсов.
Реконструкција на коловозот, само гребење и асфалтирање на улиците Рајко Жинзифов и Петар Поп Арсов.

Ризик
Локација -ДУП

З11 (Буњаковец )

Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување

2022 година

Поврзаност со други
програми

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект

Нема проект

Проект ИД

Нема проект

Фирма

Нема изведувач

Договор - Вредност

Вкупната проектирана вредност изнесува 21.550.000,00 денари

Година
Вредност

2020

2021

2022

2023

4.550.000,00 денари

7.000.000,00 денари

10.000.000,00 денари

/

(дел од развојната програма за оваа
активност е реализирана бидејќи во
овој локалитет влегуваат и улиците
Мирче Оровчанец и 9-ти Мај, кои во
2020 година се завршени)
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Активност бр.15

Локалитет ДЕБАР МААЛО– реконструкција на улиците Алберт Ајнштајн, Донбас, Андон Дуков, Ј.Х.Џинот,
Партизанска, Ристо Шишков, Црвена Вода и Дебарца.

Очекуван
резултат-ефект

Реконструкција на коловозот, само гребење и асфалтирање на улиците и реконструкција на водоводна,
атмосферска и фекална канализација на Алберт Ајнштајн, Донбас, Андон Дуков, Ј.Х.Џинот, Партизанска, Ристо
Шишков, Црвена Вода и Дебарца.

Ризик
Локација -ДУП

З10 (Дебар Маало)

Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување

2022 година

Поврзаност со
други програми

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект

Нема проект

Проект ИД

Нема проект

Фирма

Нема изведувач

Договор Вредност

Вкупната проектирана вредност изнесува 29.000.000,00 денари

Година
Вредност

2020

2021

2022

2023

/

7.000.000,00 денари

22.000.000,00 денари

/
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Активност бр.16

Очекуван
резултат-ефект

стр.55

Населба Капиштец– реконструкција на улицата Народен фронт по цела должина , со подигање на пешачки
зони
Реконструкција на коловозот, само гребење и асфалтирање на улицата Народен фронт по цела должина

Ризик
Локација -ДУП

Ј07 (Капиштец)

Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување

2022 година

Поврзаност со
други програми

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект

Нема проект

Проект ИД

Нема проект

Фирма

Нема изведувач

Договор Вредност

Вкупната проектирана вредност изнесува 40.000.000,00 денари

Година
Вредност

2020

2021

2022

2023

/

20.000.000,00 денари

20.000.000,00 денари

/
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Активност бр.17
Очекуван
резултат-ефект
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Населба Капиштец– реконструкција на улиците Козара и Елисие Поповски-Марко по цела нивна должина
Реконструкција на коловозот, само гребење и асфалтирање на улицата Козара по цела должина

Ризик
Локација -ДУП

Ј07 (Капиштец)

Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување

2022 година

Поврзаност со
други програми

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект

Нема проект

Проект ИД

Нема проект

Фирма

Нема изведувач

Договор Вредност

Вкупната проектирана вредност изнесува 32.000.000,00 денари

Година
Вредност

2020

2021

2022

2023

/

17.000.000,00 денари

15.000.000,00 денари

/
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Активност бр.18

Набавка на три комунални возила за чистење на улиците на територија на Општина Центар-Скопје.

Очекуван
резултат-ефект

Со набавката на трите комунални возила се очекува поефикасно одрживање на улиците, почиста средина за
живеење.

Ризик
Локација -ДУП
Датум за почеток

2021 година

Датум за
завршување

2022 година

Поврзаност со
други програми

Потпрограма за уредување на градежно земјиште

Проект
Проект ИД
Фирма
Договор Вредност
Година
Вредност

Вкупната вредност изнесува 20.000.000,00 денари

2020

2021

2022

2023

/

10.000.000,00 денари

10.000.000,00 денари

/
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Во согласност со член 21-б став 3 од Законот за буџети („Службен весник на РМ“ бр. 64/05; 04/08; 103/08; 64/05;
156/09; 95/10; 180/11 и 171/12) донесеното во Планот на програми за развој за 2021-2023 година е составен дел на
Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година.
Планот на програми за развој стапува во сила на денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Бр. 08-3084/24 Совет на Општина Центар-Скопје

Бр. 08-3084/26
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за измена и дополнување
на Програмата за урбано планирање Ф на
Општина Центар-Скопје за 2021година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за урбано
планирање Ф на Општина Центар-Скопје за 2021година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/29
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 64 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05.2002) и член 26
од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина ЦентарСкопје“ бр.1/06, 12/15, 9/19, 14/19 и 1/21), Советот на Општина Центар-Скопје
на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година, донесе
ПРОГРАМА
за измена и дополнување на Програмата за урбано планирање
Ф на Општина Центар-Скопје за 2021година

Во делот од Програмата се врши измена и дополнување на дел од Потпрограмата и
тоа:

ФА

Пот
ставка

Видови расходи
Уредување на градежно земјиште
(капитални расходи)

ФА0

482110

Подготвување проекти за изградба на
комунална инфраструктура
Изработка на проектна документација и
ревизија на проектната документација:
водовод,
фекална,
атмосферска,
топлификациона,
ел.приклучок,
н.н.ел.мрежа,
геодетски
елаборати,
елаборати за геомеханички истражувања
на почва, проектна документација за
дислокација на инфраструктурни системи и
др.

Планирано

Предложено во
репрограмиорање

13.900.000,00

19.000.000,00

1.500.000,00

1.400.000,00

Планирано

Планирано

2021

2021

2021

2021

(согласно
потпишани
договори
за
комунално
уредување
на
градежно
земјиште со правни и со физички лица)
ул.Новопроектирана 5 (водоводна)

крак на ул.Новопроектирана 5

L=140m1
L=55m1
P=270 m2
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Пристап (крак) од ул.Мито
Хаџивасилев Јасмин
Улица 2 -ДУП Централно зеленило
река Вардар – Парк2

ул.Блаже Тодоровски

ул.Светозар Марковиќ

ул.Благоја Деспотовски Шовељ

ул.Ленинова - дел од
бул.М.Т.Гологанов до
бул.М.Х.Јасмин
ул.Новопланирана 1 - зад Нова
Македонија

L=10m1

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

L=150m1

2021

2021

P=1800m2

се дополнува

се дополнува

L=80m1

2021

2021

P=500m2

се дополнува

се дополнува

2021

2021

се дополнува

се дополнува

5.000.000,00

10.000.000,00

P=75 m2
L=1000m1
P=10.500m2
L=145m1
P=1000m2
L=170m1
P=1190m2
L=148m1
P=1000m2

Изработка и ревизија на проектна
документација на локации, по
потреба
482120
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Изградба на улици и патишта

/

Изградба на комунална инфраструктура
(улици,патишта, водоводна,фекална,атмосферска,н.н.ел.мрежа и др.)
од главна мрежа до урбанистичка парцела (согласно потпишани
договори за комунално уредување на градежно земјиште со правни и
со физички лица)
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L=140m1

ул.Новопроектирана 5

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

L=150m1

2021

2021

P=1800m2

се дополнува

се дополнува

L=80m1

2021

2021

P=500m2

се дополнува

се дополнува

/

2021

2021

0,00

200.000,00

2021

2021

се дополнува

се дополнува

7.400.000,00

7.400.000,00

Планирано

Планирано

L=55m1

крак на ул.Новопроектирана 5

P=270 m2
L=10m1

пристап (крак) од ул.Мито
Хаџивасилев Јасмин

ул.Блаже Тодоровски

ул.Светозар Марковиќ

ул.Благоја Деспотовски Шовељ

ул.Ленинова- дел од
бул.М.Т.Гологанов до
бул.М.Х.Јасмин

P=75 m2
L=145m1
P=1000m2
L=170m1
P=1190m2
L=148m1
P=1000m2

ул.Новопланирана 1 - зад Нова
Македонија
Изградба на пристап до објекти на
локации, по потреба
482940

Надзор над изградба на комунална
инфраструктура
Стручен надзор над изградба на комунална
инфраструктура

485420
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Надоместок за одземен имот
(експропријација)
Надоместок за одземен имот експропријација на територија на Општина
Центар
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ул.Новопланирана 2 крак на
ул.Васил Ѓоргов

P=1026m2

2021

2021

Станбена улица 3, улица 2 и
пешaчка улица 102а - Адвокатска
улица

P=3504m2

2021

2021

ул.Новопроектирана 4

P=1010m2

2021

2021

Паркинг и пристап до паркинг на
ул.Рајко Жинзифов и
ул.К.К.Платник

P=50m2

2021

2021

ул.Новопроектирана 2 - Мало
Курило

P=200m2

2021

2021

Улица Пристапна- ДУП Дебар
Маало 2

P=19m2

2021

2021

ул.Новопланирана 2 - крак на
ул.Мирослав Крлежа

P=720 m2

2021

2021

ул. 4а - крак на ул.Караорман

P=100 m2

2021

2021

ул.ПеришаСавелиќ бр.15

P=107 m2

2021

2021

Дел на паркинг зад Дилајла

P=213 m2

2021

2021

ул.Тетовска

P=50 m2

2021

2021

P=1474 m2

2021

2021

ул.Христо Чернопеев

P=34m2

2021

2021

КП 12217 КО Центар 1 ДУП
Пресвета Богородица

P=155m2

2021

2021

ул.Елисие Поповски

/

2021

2021

ул.Блаже Тодоровски

/

2021

2021

дел од ул.Банско
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ул.Светозар Марковиќ

/

2021

2021

ул.Благоја Деспотовски Шовељ

/

2021

2021

ул.Ленинова - дел од
бул.М.Т.Гологанов до
бул.М.Х.Јасмин

/

2021

2021

се дополнува

се дополнува

Ул.Новопланирана 1 - зад Нова
Македонија

/

2021

2021

се дополнува

се дополнува

2021

2021

Експропријација на локации, по потреба

Бр. 08-3084/28
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за измена и дополнување
на Програмата за комунални дејности на
Општина Центар-Скопје за 2021 година

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

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/31
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 64 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 26
од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина ЦентарСкопје“ бр. 1/06, 12/15, 9/19, 14/19 и 1/21), Советот на Општина Центар-Скопје
на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година, донесе

Програма
за измена и дополнување на Програмата за комунални
дејности на Општина Центар-Скопје за 2021 година

Во дел од Програмата се врши измена и дополнување на дел од потпрограмите и тоа:
Ј40
Ј

- Јавна чистота

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
Ј40

Јавна чистота

423310

Униформи
Набавка на униформи за работниците за
одржување на хигиената

423320

Обувки
Набавка на обувки за работниците за одржување
на хигиената

423810

Ситен инвентар
Рачен и градинарски алат за работниците за
одржување на хигиената: алати, лопати, метли,
канти за отпадоци, потрошен материјал и др.

425990

Други договорни услуги
Плати за работниците за одржување на хигиената

426990

Други оперативни расходи
Депонирање комунален отпад до депонија

Планирано

Предложено со
репрограмирање

21.000.000,00

28.750.000,00

800.000,00

800.000,00

2021

2021

250.000,00

250.000,00

2021

2021

550.000,00

550.000,00

2021

2021

19.050.000,00

26.800.000,00

2021

2021

350.000,00

350.000,00

2021

2021
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Ј70
Ј

- Одржување и користење на паркови и зеленило

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

J70
424390
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Одржување и користење на паркови и на
зеленило
Одржување на други градби
Одржување на паркови, јавни зелени
површини и системи за полевање

Планирано

Предложено со
репрограмирање

3.000.000,00

3.050.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Планирано

Планирано

Парковски површини во
населба Пролет

P=6700m2

2021

2021

Блоковско зеленило на бул.
Кочо Рацин блок 9

P=4800m2

2021

2021

Парк Кино Карпош, ул.
Радњанска со ул. Дане Крапчев
во Дебар Маало

P=500m2

2021

2021

Парк пред и зад Малага, пред
Здравствен дом Железничар и
околу кулите спроти Рамстор

P=6800m2

2021

2021

Парк кај Дом на градежници и
блок 11 и блок 10 од Градски
ѕид

P=4700m2

2021

2021

P=8000m2

2021

2021

P=20000m2

2021

2021

сквер Буњаковец

P=120m2

2021

2021

Сава Крањ - од бул. Димитрие
Чуповски до бул. Св.Кирил и
Методиј - втор дел

P=1700m2

2021

2021

ул. Елисие Поповски

P=570m2

2021

2021

ул. Загрепска кај КТК

P=650m2

2021

2021

Јавни зелени површини на
потег од
ул. Македонија кон Зелен пазар
Парк Капиштец, помеѓу ул.
Народен фронт и ул. Васил
Ѓоргов
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Агромеханика од бул. Илинден
до бул. Партизански одреди

P=1050m2

2021

2021

ул. Орце Николов

P=650m2

2021

2021

косина на ул. Питу Гули

P=615m2

2021

2021

Жардиниери по должината на
ул. Даме Груев

P=2000m2

2021

2021

Парк Цветен пазар Капиштец

P=1350m2

2021

2021

Парк Порта Капиштец на ул.
Рузвелтова

P=1800m2

2021

2021

-

Реконструкција, сервисирање
на изградени системи за
полевање, по потреба

/

2021

2021

-

Замена на исушени садници и
на блоковско зеленило, по
потреба

/

2021

2021

500.000,00

550.000,00

2021

2021

424440

Поправка и одржување на друга опрема
Поправка и одржување на друга опрема:
машини за косење, дувалки, моторна пила,
телескопска пила

ЈН0
Ј

- Урбана опрема (капитални расходи)

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Планирано

Предложено со
репрограмирање

ЈН0

Урбана опрема

3.000.000,00

5.600.000,00

482920

Изградба на други објекти

2.800.000,00

5.400.000,00

2021

2021

Набавка (изградба) на урбана опрема:
Клупи, канти, чешми и фонтани, заштитни огради,
метални и бетонски столпчиња, паркинг за
велосипеди, жардиниери, летниковци, заштитни
огради за дрвја, маси со обележани полиња за
шах, ламелирани табли за детски и за спортски
игралишта, реквизити за детски игралишта, подни
заштитни решетки за дрвја, алуминиумски, гусани,
PVC, седала од дрвени елементи, гумени подови за
детски игралишта и др.
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482940

Надзор на изградба
Стручен надзор над изградба на урбана опрема

480190

Купување друга опрема
Купување машински алат: брусалка, убодна пила,
агрегат

ЈМ0
Ј

стр. 69

100.000,00

100.000,00

2021

2021

100.000,00

100.000,00

2021

2021

- Паркови и зеленило (капитални расходи)

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Планирано

Предложено со
репрограмирање

ЈМ0

Паркови и зеленило

2.900.000,00

3.900.000,00

482930

Реконструкција на други објекти

2.480.000,00

3.480.000,00

Планирано

Планирано

Реконструкција на зелени површини и
блоковско зеленило
ул. Орце Николов

P=300m2

2021

2021

Парк на кружен тек, ул.
Н.Н.Борче

P=270m2

2021

2021

Парк Вера Јоциќ, на потег од
Влада на Република Северна
Македонија до кеј на река Вардар

P=3150m2

2021

2021

Сквер Јадран, ул. Никола
Вапцаров

P=650m2

2021

2021

Зелени површини на потег од
Зелен пазар до бул. Мито
Хаџивасилев Јасмин, зад
Автомакедонија

P=3650m2

2021

2021

ул. Ацо Караманов бр. 2, пред
објект на градинка Кочо Рацин,
Водно

P=200m2

2021

2021

Зад Билна аптека до ООУ
Димитар Миладинов кон Јужен
булевар

P=300m2

2021

2021
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Зелени површини во Дебар
Маало, на потег од ул. Рузвелтова
кон ул. Ѓорѓи Пулевски

P=2000m2

2021

2021

Парк на франкофонијата (парк
Опатија)

P=18000m2

2021

2021

помеѓу ул. Народен фронт и ул.
Васил Ѓоргов околу Зебра во
Капиштец

P=7000m2

2021

2021

Парк на новинарите , спроти НИП
Нова Македонија

P=5500m2

2021

2021

Урбан Парк на ул. Железничка

P=8000m2

2021

2021

2021

2021

Планирано

Планирано

2021

2021

400.000,00

400.000,00

2021

2021

20.000,00

20.000,00

2021

2021

Реконструкција на зелени површини во основните
училишта и во детските градинки
-

Изградба на паркови за миленици
Изградба на паркови за миленици

480190
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Купување друга опрема
Набавка на опрема за одржување јавна чистота
(косилки, тримери, моторни пили, телескопски
пили и сецкалки за гранки)
2021

482940

Надзор на изградба
Стручен надзор над изградба и реконструкција на
зелени површини и блоковско зеленило

ЈД0
Ј

- Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Планирано

Предложено со
репрограмирање

15.000.000,00

21.000.000,00

ЈД0

Изградба и реконструкција на патишта и
улици

482110

Подготвување проекти, вклучително дизајн
на улици и патишта

4.000.000,00

4.000.000,00

Проекти и ревизија на проекти за водоводна
мрежа

Планирано

Планирано
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Спој на ул. Ацо Караманов со ул.
Пaртение Зографски

L=100,00м'

2021

2021

ул. 59 – од ул. Вардарска до ул.
Ѓуро Ѓоновиќ

L=170,00м'

2021

2021

ул. Вардарска - од ул. Преспанска
до бул. Никола Карев

L=400,00м'

2021

2021

ул. Прилепска - од ул. 59 до бул.
Никола Карев

L=110,00м'

2021

2021

ул. Црниче 1

L=150,00м'

2021

2021

Планирано

Планирано

L=150,00м'

2021

2021

Крак на ул. Тодор Александров
(Салвадор Аљенде)

L=150,00м'

2021

2021

ул. Вардарска - од ул. Преспанска
до бул. Никола Карев

L=400,00м'

2021

2021

ул. 59 - од ул. Вардарска до ул.
Ѓуро Ѓоновиќ

L=220,00м'

2021

2021

ул. Прилепска - од ул. 59 до бул.
Никола Карев

L=110,00м'

2021

2021

ул. Црниче 1

L=150,00м'

2021

2021

Планирано

Планирано

L=150,00м'

2021

2021

L=150,00м'

2021

2021

Проекти и ревизија на проекти за фекална
мрежа
Крак на ул. Славејко Арсов по
исклучување на
ул. Тасино Чешмиче

Проекти и ревизија на проекти за
атмосферска мрежа
Крак на ул. Славејко Арсов по
исклучување на
ул. Тасино Чешмиче
Крак на ул. Тодор Александров
(Салвадор Аљенде)
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ул. Вардарска - од ул. Преспанска
до бул. Никола Карев

L=500,00м'

2021

2021

ул. 59 - од ул. Вардарска до ул.
Ѓуро Ѓоновиќ

L=220,00м'

2021

2021

ул. Прилепска - од ул. 59 до бул.
Никола Карев

L=110,00м'

2021

2021

ул. Периша Савелиќ дел 2 - од ул.
Тодор Александров

L=200,00м'

2021

2021

ул. Новопланирана 2 - крак на ул.
Мирослав Крлежа

L=112,00м'

2021

2021

ул. Црниче 1

L=150,00м'

2021

2021

Планирано

Планирано

Проекти и ревизија на проекти за коловоз
ул. Дебарца - од ул. Костурски
херои до ул. Радњанска

P=1500 m2

2021

2021

ул. Мирче Оровчанец - од бул.
Партизански одреди до ул.
Владимир Полежиновски

P=1500 m2

2021

2021

ул. Козара - од ул. Славе
Деловски до ул. Васил Ѓоргов

P=5000 m2

2021

2021

ул. Рајко Жинзифов - од бул.
Партизански одреди до ул.
К.К.Платник

P=6000 m2

2021

2021

ул. Петар Поп Арсов - од бул.
Теодосиј Гологанов до бул.
Партизански одреди

P=6500 m2

2021

2021

ул. Киро Гавриловски - од ул.
Козара до ул. Елисие Поповски

P=1600 m2

2021

2021

ул. Димитар Беровски - од ул.
Партение Зографски до ул.
Црниче

P=1500 m2

2021

2021

ул. Вардарска - од ул. Преспанска
до бул. Никола Карев

P=4300 m2

2021

2021
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ул. 59 - од ул. Вардарска до ул.
Ѓуро Ѓоновиќ

P=1250 m2

2021

2021

ул. Прилепска - од ул. 59 до бул.
Никола Карев

P=980 m2

2021

2021

Крак на ул. Славејко Арсов по
исклучување на ул. Тасино
Чешмиче

P=600 m2

2021

2021

ул. Периша Савелиќ дел 2 - од ул.
Тодор Александров

P=1200 m2

2021

2021

ул. Новопланирана 2 - крак на ул.
Мирослав Крлежа

P=720 m2

2021

2021

ул. Ристо Шишков - од ул.
Н.Н.Борче до бул. Климент
Охридски

P=4500 m2

2021

2021

ул. Црвена Вода - од бул.
Партизански одреди до ул.
Рузвелтова

P=2500 m2

2021

2021

ул. Ј.Х.Џинот - бул. Климент
Охридски до ул. Н.Н.Борче

P=4500 m2

2021

2021

ул. Партизанска - од бул.
Партизански одреди до ул.
Црвена Вода

P=1500 m2

2021

2021

ул. Црниче 1

P=1500 m2

2021

2021

Планирано

Планирано

2021

2021

Проекти и ревизија на проекти за тротоари,
пешачки и велосипедски патеки,
архитектонски бариери и огради и партерно
уредување
Проект за партерно уредување на
Парк на франкофонијата (парк
Опатија)

P=1500 m2
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Проект за партерно уредување
помеѓу ул. Народен фронт и ул.
Васил Ѓоргов околу Зебра во
Капиштец
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P=1000 m2

2021

2021

P=937 m2

2021

2021

Партерно уредување на плочници
во Градски Ѕид блок 3 P=1500m2
и блок 6 P=1000m2

P=2500 m2

2021

2021

Партерно уредување на плочници
во Градски Ѕид блок 2 P=1760m2
и блок 7 P=1150m2

P=2910 m2

2021

2021

Партерно уредување на плочници
во Градски Ѕид блок 1 P=1600m2
и блок 8 P=1150m2

P=2750 m2

2021

2021

Пешачка патека помеѓу ул.
Славејко Арсов и ул. Салвадор
Аљенде

P=210 m2

2021

2021

Реконструкција на тротоари на ул.
Народен Фронт

P=5000m2

2021

2021

P=1100 m2

2021

2021

P=2310m2

2021

2021

/

2021

2021

Партерно уредување на јавна
површина на
ул. Славка Недиќ

Реконструкција на тротоари во
Дебар Маало на улиците:
ул. Коле Неделковски
ул. Антоние Грубишиќ
ул. Наум Наумовски Борче
ул. Дебарца
Реконструкција на паркингпростор зад Народна Банка
Реконструкција и санација на
асфалтирана површина, тротоари
и жардиниери (хидроизолација)
во Градски ѕид блок 4
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Преодни јавни површини - зони
за социјална интеракција на
територија на Општина Центар

/

Проекти и ревизија на проекти за
сообраќајни планови, сообраќајни проекти,
проекти за режим на сообраќај и проeкти за
обележување
Сообраќаен проект за траен
режим на сообраќај на локалитет
Капиштец
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2021

2021

Планирано

Планирано

2021

2021

Во тек
2020-2021

Сообраќаен проект за траен
режим на сообраќај на локалитет
Пролет

/

2021

2021

Сообраќаен проект за траен
режим на сообраќај на локалитет
Клинички центар

/

2021

2021

Сообраќаен проект за траен
режим на сообраќај на локалитет
Крњево

/

2021

2021

Сообраќаен проект за траен
режим на сообраќај на ул.
Новопланирана 2

/

2021

2021

Сообраќаен проект за траен
режим на сообраќај на ул. Ѓуро
Ѓаковиќ

/

2021

2021

Сообраќаен проект за траен
режим на сообраќај на ул. Аминта
Трети

/

2021

2021

Сообраќаен проект за траен
режим на сообраќај на локалитет
Тасино Чешмиче

/

2021

2021

2021

2021

Сообраќаен проект за траен
режим на сообраќај на локалитет
Водно

Во тек
2020-2021
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Сообраќаен проект за траен
режим на сообраќај на дел од ул.
Новопланирана 3 - ДУП СРЦ Кале
блок 2

/

2021

2021

Сообраќајни проекти за траен
режим на сообраќај за паркинзи
на јавни површини

/

2021

2021

Планирано

Планирано

Проекти и ревизија на проекти за изградба на
пристапни рампи за лица со попреченост

2021

2021

Проекти и ревизија на проекти за зони за
миленици

Планирано

Планирано

2021

2021

Планирано

Планирано

2021

2021

Планирано

Планирано

2021

2021

Планирано

Планирано

2021

2021

Планирано

Планирано

Проектна документација за дислокација на
инфраструктурни системи, по потреба

2021

2021

ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И НА ПАТИШТА

1.500.000,00

1.500.000,00

Планирано

Планирано

2021

2021

Проекти и ревизија на проекти за изградба
на пристапни рампи

Проекти и ревизија на проекти за зони за
миленици
Геодетски елаборати
Геодетски елаборати, по потреба
Хидротехнички услови
Хидротехнички услови, по потреба
Елаборат за геомеханички истражувања на
површина
Елаборати за Геомеханички истражувања на
површина, по потреба
Проектна документација за дислокација на
инфраструктурни системи

482120
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Изградба на водоводна мрежа по локации
Спој на ул. Ацо Караманов со ул.
Пaртение Зогравски

L=100,00м'
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Станбена улица 3, улица 2 и
пешaчка улица 102а - Адвокатска
улица

L=270,00м'

2021

ул. Црниче 1

L=150,00м'

2021

Приклучок на водоводна мрежа
Приклучок на водоводна мрежа по потреба
Хлорирање на водоводни мрежи
Хлорирање на водоводни мрежи, по потреба
Изградба на фекална мрежа

2021

Планирано

Планирано

2021

2021

Планирано

Планирано

2021

2021

Планирано

Планирано

Станбена улица 3, улица 2 и
пешaчка улица 102а - Адвокатска
улица

L=270,00м'

2021

2021

ул. Црниче 1

L=150,00м'

2021

2021

Планирано

Планирано

2021

2021

Планирано

Планирано

Приклучок на фекална мрежа
Приклучок на фекална мрежа, по потреба
Изградба на атмосферска мрежа
ул. Донбас и дел од улиците
Андон Дуков и Алберт Анштајн

L=210,00м'

2021

2021

ул. Вардарска

L=500,00м'

2021

2021

Станбена улица 3, улица 2 и
пешaчка улица 102а - Адвокатска
улица

L=270,00м'

2021

2021

ул. Периша Савелич

L=200,00м'

2021

2021

ул. Новопланирана 2 - крак на ул.
Мирослав Крлежа

L=112,00м'

2021

2021

ул. Црниче 1

L=150,00м'

2021

2021

Планирано

Планирано

2021

2021

Приклучок на атмосферска мрежа
Приклучок на атмосферска мрежа, по потреба
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Изградба на коловоз на улици

Планирано

Планирано

ул. Новопроектирана 1 кај СВР

P=500 m2

2021

2021

Станбена улица 3, улица 2 и
пешaчка улица 102а - Адвокатска
улица

P=4000m2

2021

2021

ул. Новопланирана 2 - крак на ул.
Мирослав Крлежа

P=720 m2

2021

2021

ул. Црниче 1

P=1500 m2

2021

2021

Планирано

Планирано

2021

2021

Планирано

Планирано

2021

2021

Планирано

Планирано

2021

2021

9.300.000,00

15.300.000,00

Планирано

Планирано

Изградба на тротоари, пешачки и
велосипедски патеки, урбана опрема во
нивна функција, архитектонски бариери и
столпчиња
Партерно уредување (пијацета)
на спој на бул. Теодосиј
Гологанов со ул. Христо
Смирненски

P= 230 m2

Изградба на потпорни ѕидови
Изградба на потпорни ѕидови, по потреба
Изградба на пристапни рампи
Изградба на пристапни рампи за лица со
попреченост
482130
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА
Реконструкција на водоводна мрежа
ул. Вардарска
ул. Велешка

L=400,00м'

2021

L=337,50м'

2021

Реконструкција на фекална мрежа

Планирано

Планирано

ул. Вардарска

L=400,00м'

2021

2021

Крак на ул. Славејко Арсов по
исклучување на ул. Тасино
Чешмиче

L=150,00м'

2021

2021
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Крак на ул. Тодор Александров

L=85,00м'

2021

2021

ул. Донбас и дел од улиците
Андон Дуков и Алберт Анштајн

L=150,00м'

2021

2021

Планирано

Планирано

Реконструкција на атмосферска мрежа
Крак на ул. Славејко Арсов по
исклучување на ул. Тасино
Чешмиче

L=150,00м'

2021

2021

Крак на ул. Тодор Александров

L=85,00м'

2021

2021

Планирано

Планирано

2021

2021

Планирано

Планирано

P=4300 m2

2021

2021

P=1600 m2

2021

2021

Крак на ул. Славејко Арсов по
исклучување на ул. Тасино
Чешмиче

P=600 m2

2021

2021

ул. Браќа Кошулчеви

P=200 m2

2021

2021

ул. Дебарца на дел од (ул.
Костурски херои до ул.
Радњанска)

P=1500 m2

2021

2021

ул. Козара на дел од ул. Славе
Деловски до ул. Васил Ѓоргов

P=5000 m2

2021

2021

ул. Киро Гавриловски

P=1600 m2

2021

2021

ул. Димитар Беровски

P=1500 m2

2021

2021

ул. Велешка

P=2300 m2

2021

2021

Санација на инфраструктурни системи
(водоводна, хидрантска, атмосферска и
фекална канализација) на локации, по
потреба

Реконструкција на коловоз
ул. Вардарска
Крак на ул. 11 Октомври
(пристапна улица кај Билна
аптека)
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Пристапна улица P=3200 m2 со
тротоари P=2550 m2 на ул. Мито
Хаџивасилев Јасмин

P=5750 m2

2021

2021

ул. Периша Савелиќ - дел 2

P=1200 m2

2021

2021

ул. Елисие Поповски ( од
Водњанска до Антон Панов)

P=528 m2

2021

2021

Обиколница околу Градски
стадион (од х. Парк до
Работнички)

P=350 m2

2021

2021

ул. Христо Смирненски

P=160 m2

2021

2021

Крак од ул. Караорман

P=450 m2

2021

2021

ул. Црвена Вода - од бул.
Партизански одреди до ул.
Рузвелтова

P=2500 m2

2021

2021

Планирано

Планирано

P=937 m2

2021

2021

Реконструкција на тротоари на ул.
Орце Николов - од ул. Рузвелтова
до бул. Св.Климент Охрдиски

P=12000m2

2021

2021

Реконструкција на тротоари на ул.
Народен фронт

P=5000m2

2021

2021

Санација на коловоз и колско
пешачки патеки на ул. Скопска,
ул. 27 Март, ул. Н.Н.Борче и ул. 8
Ударна бигада

P= 6000 m2

2021

2021

Реконструкција на тротоари, пешачки и
велосипедски патеки и архитектонски
бариери
Партерно уредување на јавна
површина на
ул. Славка Недиќ
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Реконструкција на тротоари во
Дебар Маало на улиците:
ул. Коле Неделковски P=104 m2
ул. Антоние Грубишиќ P=340 m2

P=1100 m2

2021

2021

Реконструкција на паркингпростор зад Народна банка

P=2310m2

2021

2021

Партерно уредување на плочници
во Градски ѕид блок 3 P=1500m2
и блок 6 P=1000m2

P=2500 m2

2021

2021

Партерно уредување на плочници
во Градски ѕид блок 2 P=1760m2
и блок 7 P=1150m2

P=2910 m2

2021

2021

Партерно уредување на плочници
во Градски ѕид блок 1 P=1600m2
и блок 8 P=1150m2

P=2750 m2

2021

2021

Реконструкција и санација на
асфалтирана површина, тротоари
и жардиниери (хидроизолација)
во Градски ѕид блок 4

/

2021

Преодни јавни површини - зони
за социјална интеракција на
територија на Општина Центар на
различни локации

/

ул. Наум Наумовски Борче P=436
m2
ул. Дебарца P=220 m2

2021
се дополнува

Санација и реконструкција на тротоари,
патеки, јавни површини и површини
изработени од завршен слој од
префабрикувани елементи на локации, по
потреба

Сообраќајна опрема

2021

2021

Планирано

Планирано

2021

2021

Планирано

Планирано
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Сообраќајна опрема:
2021

2021

Планирано

Планирано

Хоризонтална сообраќајна сигнализација на
територија на Општина Центар

2021

2021

Вертикална сообраќајна сигнализација на
територија на Општина Центар

2021

2021

200.000,00

200.000,00

2021

2021

катадиоптри, вештачки издадености, пешачка
ограда и др.
Сообраќајна сигнализација

482940

Надзор над изградба и реконструкција на
инфраструктура
Стручен надзор над изградба и реконструкција на
инфраструктура

ЛА0
Л

- Спорт и рекреација (капитални расходи)

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Планирано

Предложено со
репрограмирање

ЛА0

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА /капитални трошоци/

9.000.000,00

18.150.000,00

482910

Подготвување проекти вклучително дизајн
на спортски и на детски игралишта

400.000,00

400.000,00

4.000.000,00

7.000.000,00

2021

2021

Изградба на детско игралиште на Водно, ул.
Караорман

2021

2021

Изградба на детско и на спортско игралиште на
Кале - 2.950.000,00

2021

2021

Изградба на спортски и на детски
игралишта
482920

Изградба на спортско-рекреативни
содржини за фитнес на различни локации и
изградба на спортски и на детски игралишта
Изградба на детско, спортско игралиште во Дебар
Маало,
ул. Славка Недиќ
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Изградба на детско игралиште во Маџир Маало

2021

2021

Изградба на детско игралиште во ЈДГУ Кочо Рацин
- матичен објект

2021

2021

4.500.000,00

10.500.000,00

Реконструкција на детско игралиште во ЈДГУ Бели
Мугри

2021

2021

Реконструкција на детско игралиште во ЈДГУ
Панорама - 1.322.900,00

2021

2021

Реконструкција на детско игралиште во ООУ 11
Октомври - 2.177.100,00

2021

2021

Реконструкција на детско игралиште во ООУ
Ј.Х.Песталоци

2021

2021

Реконструкција на детско игралиште на ул.
Партение Зографски

2021

2021

100.000,00

250.000,00

2021

2021

Реконструкција на спортски и на детски
игралишта

Надзор на изградба
Стручен надзор над изградба и реконструкција

ГД - Проекти за енергетска ефикасност
Проекти за енергетска ефикасност

Планирано

Предложено со
репрограмирање

ГД0

Проекти за енергетска ефикасност

10.700.000,00

22.300.000,00

481130

Реконструкција на станбени објекти

7.600.000,00

17.600.000,00

Г

-

Реконструкција на фасади на колективни станбени
згради иизбрани на Јавен повик

2021

2021

-

Реконструкција на фасади на објекти за кои е
утврден режим на заштита на културно наследство

2021

2021

Субвенции за замена на покриви и поправка
на лифтови

3.000.000,00

4.500.000,00

464990
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Пријавување на заинтересирани заедници
на сопственици на станови од подрачјето на
Општина Центар за финансиска поддршка за
поправка и санација на постојни кровни
конструкции
и
постојни
лифтови
на
станбени згради
Субвенционирање
станбени згради

за

замена

на

покриви
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Планирано

Планирано

2021

2021

100.000,00

200.000,00

2021

2021

на

Субвенционирање за поправка на лифтови на
станбени згради
482940

Надзор на изградба
Стручен надзор над реконструкција

Бр. 08-3084/30
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата
за заштита на животната средина на
Општина Центар-Скопје за 2021година

Се објавува Програмата за заштита на животната средина на Општина ЦентарСкопје за 2021година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/33
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 2 од Законот
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 15 став
Општина Центар-Скопје („Службен гласник на
бр. 01/06), Советот на Општина Центар-Скопје на
30.9.2020 година, донесе

за локалната самоуправа
1 точка 2 од Статутот на
Општина Центар-Скопје“
52. седница, одржана на

Програма
за заштита на животната средина на
Општина Центар-Скопје за 2021година

Во делот од Програмата се врши измена и дополнување на дел од Програмата и тоа:

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И
ПРИРОДАТА

Р

426990

Планирано

Предложено со
репрограмиорање

Заштита на животната средина и
природата

8.000.000,00

8.900.000,00

Други оперативни расходи

6.000.000,00

6.400.000,00

Проект за селекција на отпад,храна, кампања
и практична селекција на хартија, пластика,
електричен и електронски отпад и др.

2021

2021

Организирање настани и манифестации по
повод
одбележувањето
на
еколошките
празници со основните училишта (Ден на
пролетта, Ден на планетата Земја, Светски
ден на екологијата, Европска недела на
мобилност)

2021

2021

Програма за енергетска ефикасност на
Општина Центар за период 2021-2024

2021

2021

Расходи зa преземање мерки и
активности за заштита и унапредување
на животната средина
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Расчистување на диви депонии, депонии од
шут и чистење канали
464990

Други трансфери
Меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје
и општините во градот Скопје за заловување и
собирање на бездомни кучиња, односно
нерегистрирани кучиња и регистрирани
кучиња доколку се затекнат на јавни
површини на подрачјето на Град Скопје
Субвенционирање на велосипеди
Проект „Цел Центар на точак“
Субвенции за е-велосипеди и
е-тротинети

Бр. 08-3084/32
3.6.2021 година
Скопје
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2021

2021

2.000.000,00

2.500.000,00

2021

2021

/

Се дополнува

/

Се дополнува

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за измена и дополнување на
Програмата за реконструкција и санација на основните училишта
и на детските градинки на Општина Центар-Скопје за 2021 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за
реконструкција и санација на основните училишта и на детските градинки на
Општина Центар-Скопје за 2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/35
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 64 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 26
од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина ЦентарСкопје“ бр. 1/06, 12/15, 9/19, 14/19 и 1/21), Советот на Општина Центар-Скопје
на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година, донесе

ПРОГРАМА
за измена и дополнување на Програмата за реконструкција и санација
на основните училишта и на детските градинки
на Општина Центар-Скопје за 2021 година

Во делот од Програма се врши измена и дополнување на делот од потпрограмите и
тоа:

-

Потпрограма Образование/основни училишта (капитални расходи)
ОБРАЗОВАНИЕ - ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

Планирано

Предложено се
репрограмирање

NA0

ОБРАЗОВАНИЕ - ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
(КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)

8.000.000,00

16.000.000,00

481210

Подготвување проекти и ревизија на
проектите за основните училишта

200.000,00

200.000,00

Изрaботка на проекти и ревизија на
проектите за изградба на пристапни рампи
за лица со попреченост во ООУ

2021

2021

Изработка на проекти и ревизија на
проектите за слободни училишни коридори
за ООУ на територија на Општина Центар

2021

2021

2021

2021

N

ООУ „Ј.Х.Песталоци“
Проект за реконструкција на тоалетите во
анкесот во ООУ „Ј.Х.Песталоци“
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Проект за замена на надворешната
столарија во ООУ „Ј.Х.Песталоци“
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2021

2021

Проект за потпорен ѕид во ООУ „Кочо
Рацин“

2021

2021

Проект за реконструкција на
покривот на ООУ „Кочо Рацин“

2021

2021

Проект за реконструкција на фасадата на
фискултурната сала во ООУ „11 Октомври“

2021

2021

Проект
кујната

2021

2021

7.600.000,00

15.600.000,00

Санација на интервентните зафати за
градежните работи и инфраструктурната
мрежа по потреба во сите основни
училишта на територијата на Општина
Центар

2021

2021

Испитување на громобранските инсталации
во сите основни училишта на територијата
на Општина Центар

2021

2021

Партерно и хортикултурно уредување на
предниот и на задниот двор

2021

2021

Санација на оградите во дворот на ООУ
„Коле Неделковски“

2021

2021

ООУ „Кочо Рацин“

дел

од

ООУ „11 Октомври“

481230

за

електрични

инсталации

во

Реконструкција на основните
училишта

ООУ „Коле Неделковски“

ООУ „Ј.Х.Песталоци“
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Реконструкција на дел од покривот на ООУ
„Ј.Х.Песталоци“

2021

2021

Замена на фасадната столарија на ООУ
„Ј.Х.Песталоци“

2021

2021

Реконструкција на тоалетите во анкесот на
ООУ „Ј.Х.Песталоци“

2021

2021

Партерно и хортикултурно уредување на
дворот на ООУ „Ј.Х.Песталоци“

2021

2021

Санација на заштитните огради во дворот
на ООУ „Ј.Х.Песталоци“

2021

2021

Партерно и хортикултурно уредување на
дворот на ООУ „Кочо Рацин“

2021

2021

Реконструкција на игралиштето на ООУ
„Кочо Рацин“

2021

2021

Молерофарбарски работи во ООУ „Кочо
Рацин“

2021

2021

Замена на столарија - врати во ООУ „11
Октомври“

2021

2021

Реконструкција на дел од фекалната
канализација во дел од училишниот двор на
ООУ „11 Октомври“

2021

2021

Санација на дел од објект во ООУ „11
Октомври“

2021

2021

Санација на дел од подовите во училниците
и во кабинетите во ООУ „11 Октомври“

2021

2021

ООУ „Кочо Рацин“

ООУ „11 Октомври“
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Реконструкција на електричните инсталации
во кујната

2021

2021

Партерно и хортикултурно уредување во
ООУ „11 Октомври“

2021

2021

2021

2021

Партерно и хортикултурно уредување на
дворот на ООУ „Кирил и Методиј“

2021

2021

Реконструкција на атмосферската мрежа во
дворот на ООУ „Кирил и Методиј“

2021

2021

Замена на вратата од службниот влез во
ООУ „Кирил и Методиј“

2021

2021

Санација на тоалетите (казанчиња) во ООУ
„Кирил и Методиј“

2021

2021

Реконструкција на подот во ООУ „Димитар
Миладинов“

2021

2021

Санација на хидрантите и на водоводната
мрежа (замена на вентили) во ООУ
„Димитар Миладинов“

2021

2021

Санација на фекалната канализација во
тоалетите во ООУ „Димитар Миладинов“

2021

2021

Уредување на задниот дел од дворот и на
паркинг-просторот

2021

2021

ООУ „Св.Кирил и Методиј“
Санација и реконструкција на дел
објектот во ООУ „Кирил и Методиј“

од

ООУ „Димитар Миладинов“

ООУ „Гоце Делчев“
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-

Поставување
сончеви
основните училишта

-

колектори

во
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2021

2021

Изведба
на
заштитни
решетки,
натстрешник, игралиште за кошарка и
подвижна врата за потребите на ООУ

2021

2021

-

Реконструкција на детските игралишта во
ООУ, по потреба

2021

2021

-

Набавка и монтажа на прочистувачи за
воздух

2021

2021

-

Санација на интервентните зафати во ООУ,
по потреба

2021

2021

-

Изведба на пристапни рампи за лица со
попреченост во ООУ

2021

2021

-

Изведба на слободни училишни коридори за
ООУ на територијата на Општина Центар

2021

2021

200.000,00

200.000,00

2021

2021

482940

Надзор над изградба
Стручен надзор над реконструкцијата на
ООУ

-

Потпрограма детски градинки (капитални расходи)
-

V

ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

VA0

481210

ДЕТСКИ ГРАДИНКИ
(КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
Подготвување проекти и ревизија на
проектите за ЈУДГ

Планирано

Предложено со
репрограмирање

1.500.000,00

2.500.000,00

150.000,00

1.150.000,00
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Изрaботка на проекти и ревизија на
проектите за изградба на пристапни рампи
за лица со попреченост во ЈУДГ
Проект за реконструкција и пренамена на
простории во детска градинка во ООУ
„Димитар Миладинов“
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2021

/

2021

2021
се дополнува

ЈУДГ „Раде Јовчевски Корчагин“
Проект
за
реконструкција
на
„Р.Ј.Корчагин“ објект „Пинокио“

ДГ

2021

2021

2021

2021

1.300.000,00

1.300.000,00

2021

2021

2021

2021

ЈУДГ „13 Ноември“
Проект за изградба на нова детска градинка
на нова локација објект „Кукушка“
481230

Реконструкција на ЈУДГ
ЈУДГ „Раде Јовчевски Корчагин“
Реконструкција на
објект „Пинокио“
Реконстукција
работи:

ЈУДГ

на

„Р.Ј.Корчагин“

градежно-занатски

-под и поставување облога од паркет во
занималните
-набавка и монтажа на внатрешните врати,
-набавка и монтажа на нови плакари во
занималните
и
плакарчиња
-замена на фасадната столарија
-глетување и молерофарбарски
објект „Палешка“
ЈУДГ „13 Ноември“

работи
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Реконструкција на градежно-занатските
работи на објектот „Јасмин“

2021

2021

Реконструкција на машинските инсталации
во објектот „Јасмин“

2021

2021

Реконструкција на фасадата на
„Јасмин“

2021

2021

Партерно и хортикултурно уредување во
ЈУДГ „13 Ноември“ објект „Панорама“

2021

2021

Санација на фасадата на ЈУДГ „13 Ноември“
објект „Панорама“

2021

2021

Партерно и хортикултурно уредување во
ЈУДГ „Кочо Рацин“ објект „Бели Мугри“

2021

2021

Партерно и хортикултурно уредување во
ЈУДГ
„Кочо
Рацин“
објект
„Наум
Наумовски Борче“

2021

2021

-

Поставување
сончеви
детските градинки

2021

2021

-

Санација на интервентните зафати за
градежните работи и инфраструктурната
мрежа во ЈУДГ, по потреба

2021

2021

-

Реконструкција на детските игралишта во
ЈУДГ, по потреба

2021

2021

објектот

ЈУДГ „Кочо Рацин“

колектори

во
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-

Набавка и монтажа на прочистувачи за
воздух

2021

2021

-

Испитување на громобранските инсталации
во сите детски градинки на територијата на
Општина Центар

2021

2021

2021

2021

50.000,00

50.000,00

2021

2021

482940

Изведба на пристапни рампи за лица со
попреченост во ЈУДГ

Надзор над изградба
Стручен надзор над реконструкцијата на
ЈУДГ

Бр. 08-3084/34
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на 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 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/37
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 7 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 65.
седница, одржана на 3.6.2021 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. 25/20) се врши измена
во финансискиот дел на Програмата заради претходно планирани помалку
средства во проектите со редни броеви 1,3 и 5 „Обезбедување на средства
за воведување на наставничка/наставник по физичко образование за
ученички/ученици од одделенска настава“ „Плаќање сметки за централно
греење“ и „Плаќање сметки за електрична енергија“ со додавање
дополнителни средства, како и измена и во финансискиот дел на
Програмата заради претходно планирани помалку средства во проектот со
реден број 6 - Трошоци за лични асистентки/асистенти „Образование без
пречки“.
Програмата се дополнува со нови проекти, Проектот со реден број 7 плаќање на сметки за вода и ѓубретарина и Проектите со реден број 15 и
16 - Средства за печатење учебници за четврто одделение и средства за
други училишни помагала - нагледни средства за непречено одвивање на
наставата поради измена во Програмата во четврто одделение во
согласност со законските измени.
Проектот „Исправи се!“, кој е наменет за ученици од прво одделение, за
навремено откривање на деформитети на 'рбетниот столб се додава заради
започнувањето на настава со физичко присуство и создавање можности за
негова реализација.
Програмата се дополнува со проект и со средства за реализација на
проектот „Добре дојдовте првачиња“.
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Ред
бр.

Конто

Проект

1

426990

Обезбедување на средства
за
воведување
на
наставничка/наставник
по
физичко
образование
за
ученички/ученици
од
одделенска настава

3

421210

Плаќање
сметки
централно греење

5

421110

Плаќање
сметки
електрична енергија

6

7

стр.99

Планирано
Предлог со измени
во Програма
и дополнување
500.000,00

630.000,00

за

1.370.000,00

7.000.000,00

за

400.000,00

2.300.000,00

425990

Трошоци
за
лични
асистентки/асистенти

630.000,00

1.755.000,00

421

Плаќање сметки за вода и
ѓубретарина

600.000,00

15

Средства
учебници
одделение

печатење
четврто

600.000,00

16

Средства за други училишни
помагала
нагледни
средства
за
непречено
одвивање на наставата

360.000,00

„Исправи се!“

110.000,00

Добре дојдовте првачиња

300.000,00

17
18

426990

за
за

ВКУПНО:

2.900.000,00

13.655.000,00
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Имено, измената и дополнувањето гласат:
2. Дополнувањето се однесува на: проектот со реден бр. 1 „Обезбедување на
средства за воведување на наставничка/наставник по физичко образование
за ученички/ученици од одделенска настава“ при што се менува во
финансискиот дел и се дополнува со 130.000,00 денари, проектот со реден
бр. 3 „Плаќање сметки за централно греење“, при што се менува
финансискиот дел и се дополнува со 5.630.000,00 денари; проектот со
реден бр. 5 „Плаќање сметки за електрична енергија“, при што се менува
финансискиот дел и се дополнува со 1.900.000,00 денари; и проектот со
реден бр. 6 од Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за
2021 година, при што се менува финансискиот дел и се дополнува со
1.125.000,00 денари.
Втората измена во Програмата се однесува на воведувањето нов проект со
реден бр. 7-плаќање сметки за вода и ѓубретарина во износ од 600.000,00.
Третата измена во Програмата се однесува на воведувањето нови проекти
со реден бр. 15 и 16 - Средства за печатење учебници за четврто
одделение и средства за други училишни помагала - нагледни средства за
непречено одвивање на наставата, при што се додаваат средства во износ
од 960.000,00 денари. Четвртата измена се однесува на враќање на
проектот „Исправи се!“, со кој е предвидено навремено откривање на
деформитети, т.е. искривувања на ‘рбетниот столб кај првачињата во износ
од 110.000,00 денари. Последното дополнување се однесува на проектот
„Добре дојдовте првачиња“ што се додава и во програмскиот и во
финансискиот дел на Програмата со 300.000,00 денари.
3. Оваа Програма стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-3084/36
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за измена и дополнување на
Програмата за здравствена, социјална заштита и заштита на
деца на Општина Центар-Скопје за 2021 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за
здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар-Скопје
за 2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/39
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 11 од Законот за социјалната заштита
(„Службен весник на РМ“ бр. 79/09) 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 65. седница, одржана на
3.6.2021 година, донесе
ПРОГРАМА
за измена и дополнување на Програмата за здравствена,
социјална заштита и заштита на деца
на Општина Центар-Скопје за 2021 година

Основна цел на оваа Програма е развој на интегриран, транспарентен и
ефективен систем на социјална заштита што ќе обезбеди достапни, ефикасни и
квалитетни мерки и услуги креирани според потребите на корисниците што
живеат на територијата на Општина Центар.
1. Во Програмата за здравствена, социјална заштита и заштита на децата на
Општина Центар-Скопје за 2021 година („Службен гласник на Општина
Центар-Скопје“ бр. 26/20), се врши дополнувањe на нова активност и измена на
постојната заради потреба од зголемување на предвидениот износ. Измените и
дополнувањата се однесуваат на следниве активности:
20. „Плаќање сметки за електрична енергија и за парно греење во детските
градинки“
21. „Финансиска поддршка на детските градинки на Општина Центар-Скопје за
ангажирање дополнителен воспитен кадар (воспитувачки и негувателки)“
Ред.
бр.

20

21

АКТИВНОСТ
Плаќање сметки за електрична
енергија и за парно греење во
детските градинки
Финансиска поддршка на детските
градинки на Општина Центар-Скопје
за ангажирање дополнителен
воспитен кадар (воспитувачки и
негувателки)

ПЛАНИРАНИ
СРЕДСТВА

ПРЕДЛОГ СО
ИЗМЕНА И
ДОПОЛНУВА
ЊЕ

600.000,00

700.000,00

0,00

1.600.000,00
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Во однос на активноста „Плаќање сметки за електрична енергија и за парно
греење во детските градинки“ (реден број 20 во Програмата) се менува,
односно се зголемува предвидениот износ од 600.000,00 денари со
дополнителни 100.000 денари, со што вкупниот износ за наведената активност
изнесува 700.000,00 денари.
Во однос на дополнетата активност „Финансиска поддршка на детските
градинки на Општина Центар-Скопје за ангажирање дополнителен воспитен
кадар (воспитувачки и негувателки)“, вкупниот буџет предвиден со Програмата
во износ од 14.260.000,00 денари се дополнува со износот 1.600.000,00 денари
што е потребен за реализација на дополнетата активност.

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

Бр. 08-3084/38
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за измена и дополнување на
Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за 2021 година

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

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/41
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локалната смоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 15 став 1 точка 5 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
65. седница, одржана на 3.6.2021
година, донесе
ПРОГРАМА
за измена и дополнување на Програмата за култура
на Општина Центар-Скопје за 2021 година
Основна цел на оваа Програма е приближување на културата до сите граѓани, да им се
овозможи рамноправно учество во културата и во културните случувања како творци и
како корисници. Исто така, опфатено е и поттикнувањето на современото творештво,
со посебен фокус на културните потреби на младите.
1.
Во Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за 2021 година
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 26/20), се вршат измени и
дополнувања во Поглавје 5 од Програмата, односно ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ НА
ПРОГРАМАТА со следниве проекти: (5.5) Работилница за анимиран филм за деца со
посебни потреби, (5.9) Проекции на тематски филмови во основните училишта, (5.12)
Вкусот на Дебар Маало и (5.13) Центарграм. Промените се однесуваат на изворот на
финансирање, наместо од донации ќе се финансираат од основниот буџет. Сите
проекти планирани со Програмата за култура на Општина Центар за 2021 година,
согласно активностите што ќе се преземат за нивна реализација, односно видови
расходи, се прикажани во табеларниот приказ:
Планирани
средства
КУЛТУРА
2.947.000,00

425920

Услуги за копирање, печатење и
издавање

425990

Други договорни услуги

426990

Други оперативни расходи

464120
464990

Предлог со
измени и
дополнува
ња
3.200.000,00

0

100.000,00

0

155.000,00

0

155.000,00

Стипендии за поддршка на млади
таленти

675.000,00

640.000,00

Други трансфери

2.272.000,00

2.150.000,00

Бр. 08-3084/40
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за измени и дополнувања
на Програмата за локален економски развој на Општина
Центар-Скопје за 2021 година

Се објавува Програмата за измени и дополнувања на Програмата за локален
економски развој на Општина Центар-Скопје за 2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/43
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 7 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 65. Седница, одржана на
3.6.2021 година, донесе

ПРОГРАМА
за измени и дополнувања на Програмата за локален економски развој
на Општина Центар-Скопје за 2021 година

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА
ПРОГРАМАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА
ЦЕНТАР-СКОПЈЕ ЗА 2021 година

ЛOKАЛЕН ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

ПЛАНИРАНО

Буџет

Поддршка на локалниот
економски развој

6.300.000,00

Надворешни
извори на
финансирање
и донации
6.000.000,00

РЕПРОГРАМИРАНО

Буџет

10.300.000,00

Надворешни
извори на
финансирање
и донации
6.000.000,00
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424

Поправки и тековно
одржување

424420

Поправки и одржување на
хардвер и на софтвер

стр.108

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

400.000,00

400.000,00

Одржување на сервери,
компјутери и мрежи
Одржување на постојни
апликации (архива, софтвер за
финансии, софтвер за
урбанизам итн.)
425

Договорни услуги
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425970

Консултантски услуги
Ангажирање експерти,
обучувачи, предавачи и
консултанти за консултантски
услуги за потребите на
Младинскиот центар
(програмски работилници,
обуки/тренинзи со деца и
млади)
Ангажирање експерти,
обучувачи, предавачи и
консултанти за активности за
потребите од учеството во
кампањата за отпорност и
одржливост на
градовите/општините на UNDRR
(Агенцијата на Обединетите
нации за отпорност)

стр.109

400.000,00

400.000,00
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Ангажирање експерти,
обучувачи, предавачи,
консултанти и организации за
подготвување/изработка на
проекти и проектни апликации
за ЕУ-фондови и други
донатори, менаџирање на
проекти и проектен циклус за
потребите на Општината
Ангажирање
консултанти/експерти за
изработка на Локален акциски
план на Општина Центар за
отпорност и оддржливост.
426

Други тековни расходи

426990

Други оперативни расходи
Годишна членарина - Европска
асоцијација за локална
демократија - АЛДА

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00
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Користење техничка помош и
советување при аплицирање со
проекти што се финансирани од
ЕУ-фондови и од други фондови
Јавен повик за изработка на
бизнис-планови во рамките на
проектот Центар за
претприемаштвото
Развој на партнерски проектни
апликации на граѓаните,
граѓанските организации и
здруженија и Општината
Учество на домашни и на
меѓународни конференции и
саеми, средби со релевантни
домашни, ЕУ-институции и
други меѓународни институции
- обезбедување различни
видови техничка помош за
развој на Општината, посета на
збратимени општини

стр.111
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Младински центарРаботилници со деца и млади
од целната група
Изработка на Локален акциски
план на Општина Центар за
отпорност и одржливост
Организирање обуки и
работилници и активности за
потребите за учеството во
кампањата за отпорност и
одржливост на
градовите/општините на UNDRR
(Агенцијата на Обединетите
нации за отпорност)
Изработка на регистар на
фирми регистрирани на
територија на Општина ЦентарСкопје
464

Субвенции и трансфери

200.000,00

6.000.000,00

200.000,00

6.000.000,00
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464990

стр.113

Други трансфери

200.000,00

6.000.000,00

200.000,00

Развој на партнерски проектни
апликации на граѓаните,
граѓанските организации,
Општината и Советот на
Општина Центар-Скопје, преку
ЛМС и Канцеларијата за млади
на Општина Центар-Скопје
Кофинансирање на проекти
480

Купување опрема и машини

480140

Купување информатичка и
видеоопрема
Набавка на нова компатибилна
ИТ-инфраструктура, активна и
пасивна

мрежна

опрема,

зголемување на капацитетите
на

централниот

систем

и

серверски

системот

зачувување податоци

за

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.000.000,00
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Набавка на нови лаптоп и
десктоп компјутери,
компјутерски делови, принтери,
скенери, мултифункционални
уреди, копир-апарати и пасивна
мрежна опрема
485

Набавка на софтвер

485230

Компјутерски софтвер

Софтверско решение за ГИС
Набавка

на

антивирусни

сервер-клиент решенија
Зголемување
електронски

на

постојниот

систем

комуникација

за
преку

електронска пошта
Софтвер за бекапирање на
податоци од компјутери и
апликации

2.000.000,00

6.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00
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Набавка

на

решение

софтверско

за

Менаџмент

стр.115

Документ

Систем

со

сите

потребни модули
Набавка

на

софтвер

за

изработка на буџет за 2022
година
Набавка
решение

на
за

основните

апликативно
управување

со

средства

на

Општината
Набавка

на

апликативно

решение за човечки ресурси

4 јуни 2021 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бро 9

стр.116

Одржување и подобрување на
внатрешната

и

надворешната

на
системска

безбедност
Обезбедување
постојните

лиценци

сервери,

како

за
и

владини лиценци за оперативни
системи за локалните машини
(десктоп и лаптоп компјутери и
тин-клиенти)
Веб-портал на Општината со
календар на настани
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Набавка

на

апликативно

решение

за

електронско

поднесување

барање

за

набавки до Секторот за јавни
набавки што ќе го користат
сите други сектори, со што ќе
се

овозможи

склучените

следење
договори,

на
на

нивното траење и на нивната
искористена вредност

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Центар-Скопје преку Секторот за локален економски развој и таа
може да се менува и да се дополнува според утврдени приоритети и цели.
Оваа Програма стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-3084/42
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Измените и дополнувањата на
Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година

Се објавуваат Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Центар-Скопје
за 2021 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/45
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Член 4
Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година влегуваат во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-3084/44
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот за прифаќање на Иницијативата
за измени и дополнувања на Статутот на Општина Центар-Скопје

Се објавува Заклучокот за прифаќање на Иницијативата за измени и дополнувања
на Статутот на Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/47
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Советот на Општина Центар-Скопје на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година,
по Иницијативата за измена на Статутот, донесе

ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Иницијативата за измена на Статутот
на Општина Центар-Скопје

1. Се прифаќа Иницијативата за измена на Статутот на Општина Центар-Скопје.

2. Се задолжува Комисијата за статут и прописи да утврди Предлог-статутарна
одлука за измена на Статутот на Општина Центар-Скопје.

3. Овој Заклучок стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-3084/46
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување парична
помош за лекување на Махија Халими

Се објавува Одлуката за одобрување парична помош за лекување на Махија
Халими,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/49
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Врз основа на член 26 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник
на Општина Центар-Скопје“ бр. 01/06; 12/15; 9/19; 14/19 и 1/21), Советот на
Општина Центар-Скопје на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување парична помош за
лекување на Махија Халими

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

Бр. 08-3084/48
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот

Се објавува Заклучокот,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/51
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Советот на Општина Центар-Скопје на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година,
расправаше по Барање од група граѓани и , донесе

ЗАКЛУЧОК

1. Во врска со поднесеното Барање, Советот на Општина Центар-Скопје
дополнително ќе ги информира граѓаните бидејќи се отворени различни
постапки пред одредени институции и штом ќе има било какво решение ќе
бидат известени заинтересираните граѓани и членовите на Советот.

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

Бр. 08-3084/50
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот

Се објавува Заклучокот,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/53
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Советот на Општина Центар-Скопје на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година,
расправаше по Барање од здружение на станари за управување со паркинг
простор „Мал Ринг-Скопје“ и , донесе

ЗАКЛУЧОК

1. Се одбива Барањето од здружение на станари за управување со паркинг
простор „Мал Ринг-Скопје“ поради немање на можност за реализација на
истото.

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

Бр. 08-3084/52
3.6.2021 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучокот

Се објавува Заклучокот,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на 65. седница, одржана на
3.6.2021 година.

Бр. 09-3084/55
3.6.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ с.р.
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Советот на Општина Центар-Скопје на 65. седница, одржана на 3.6.2021 година,
расправаше по Петиција од жители на улица „Максим Горки“ и , донесе

ЗАКЛУЧОК

1. Се задолжуваат стручните служби на Општината да изработат
инфраструктурен и сообраќаен проект за просторот наведен во
поднесената Петиција на жителите од улица „Максим Горки“, за да се
овозможи реализирање на резидентно паркирање на овој простор, со кој ќе
управува и стопанисува Јавното претпријатие за јавни паркиралишта
„Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

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

Бр. 08-3084/54
3.6.2021 година
Скопје

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

Во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“, број 5 објавен на 12 март 2021
година, направена е техничка грешка во Одлуката за пренесување право на
користење на објект на Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје со
бр. 08-1553/40 од 11.3.2021 година. Во член 1 КП 701 се исправа во КП 701/2 и
Имотен лист бр. 55324 се исправа во Имотен лист бр. 59324.

