РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за комунални дејности на
Општина Центар-Скопје, за 2015 година

Се објавува Програмата за комунални дејности на Општина ЦентарСкопје, за 2015 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје, ја донесе на 33-та седница
одржана на 25.12.2014 година.

Бр.08-7874/5
26.12.2014 год.
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Андреј Жерновски, с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 15 став 1 точка 1 и член 26
точка 12 од Статутот на Општина Центар-Скопје “Службен гласник на
Општина Центар-Скопје” бр.1/06), Советот на Општина Центар-Скопје на
33-та седница, одржана на 25.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
на Општина Центар-Скопје, за 2015 година

ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАРСКОПЈЕ
XI.

Ј00

- Одржување на урбана опрема

XII.

ЈН0

- Урбана опрема (капитални расходи)

XIII. Ј30

- Јавно осветлување

XIV.

ЈА0

- Изградба на јавно осветлување

XV.

Ј40

- Јавна чистота

XVI.

ЈК0

- Јавна чистота (капитални расходи)

XVII. Ј60 - Одржување и заштита на локални патишта, улици и
регулирање на
режим на сообраќајот
XVIII. Ј70

- Одржување и користење на паркови и зеленило

XIX.

ЈМ0

- Паркови и зеленило (капитални расходи)

XX.

Ј80

- Други комунални услуги

XXI.

ЈЛ0

- Други Комунални услуги (капитални расходи)

XXII. ГА

- Изградба на комерцијални објекти

XXIII. ЛА

- Спорт и рекреација (капитални расходи)
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ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАРСКОПЈЕ
Со оваа Програма се уредува:
I.
Изворите за финансирање на Програмата
II.
Пресметување на трошоците за комунални дејности
III.
Преодни и завршни одредби
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I. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за комунални дејности за 2015 година се финансира од буџетот за
2015
година.
II. ТРОШОЦИ
ЗА
КОМУНАЛНИ
РЕАЛИЗАЦИЈА,

ДЕЈНОСТИ

РАСХОДИТЕ

ЗА

Според намената и по поедини видови елементи за комуналните дејности на
Општина Центар се:
Ј

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
Ј00

Планирано

Одржување на урбана опрема

860.000,00

Одржување други градби
Одржување на урбана опрема и тоа: клупи, корпи, огради, фонтани и чешми,
жардињери, заштитни огради, метални, бетонски и хидраулични столбчиња,
метални обрачи, решетки и др.
Други оперативни расходи
Изнајмување на урбана опрема
КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

500.000,00

Планирано

ЈН0

Урбана опрема

14.800.000,00

482920

Изградба на други објекти

13.000.000,00

482930

Набавка (изградба) на урбана опрема и тоа:клупи, корпи, чешми и фонтани
заштитни огради, метални, бетонски и хидраулични столбчиња, метални
обрачи, паркин за велосипеди, акцептори за селективен отпад, жардињери,
летниковци, заштитни огради за дрвја, маси со обележани полиња за
шах,ламелирани табли за детски и спортски игралишта, слободно стоечки
или фиксирани шелни, подни заштитни решетки за дрва, алуминиумски,
гусани,PVC, седала од дрвени елементи и др.
Реконструкција на други објекти

1.500.000,00

Реконструкција на урбана опрема и тоа: клупи, корпи, чешми и фонтани
заштитни огради, метални, бетонски и хидраулични столбчиња, метални
обрачи, паркин за велосипеди, акцептори за селективен отпад, жардињери,
летниковци, заштитни огради за дрвја, маси со обележани полиња за
шах,ламелирани табли за детски и спортски игралишта, слободно стоечки
или фиксирани шелни, подни заштитни решетки за дрва, алуминиумски,
гусани,PVC, седала од дрвени елементи и др.
Надзор над изградба

300.000,00

424390
426990
Ј

-

482940
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360.000,00
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КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Планирано

J30

Јавно осветлување

35.000.000,00

421110

Електрична енергија

24.000.000,00

-

Планирани трошоци за улично осветлување

424390
426990
-

Ј

Одржување на други градби

8.000.000,00

Одржување на јавно осветлување на територија на Општина Центар
Други оперативни трошоци

3.000.000,00

Новогодишно украсување на територија на Општина Центар

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Планирано

ЈА0

Изградба на јавно осветлување

11.500.000,00

482

Други градежни објекти

11.500.000,00

482910

Подготвување проекти на други објекти вклучувајќи и дизајн
-

482920
482930
482940

Ј

200.000,00

Подготвување и ревизија на проекти за поставување на ново улично
осветлување на локации на територија на Општина Центар
Изградба на други објекти
Изградба на улично осветлување и изведба на илуминација на објекти на
локации на територија на Општина Центар
Реконструкција на други објекти
Реконструкција на улично осветлување на локации на територија на
Општина Центар
Надзор над изградба

9.500.000,00

1.500.000,00

300.000,00

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Планирано

Ј40

Јавна чистота

14.450.000,00

423

Материјали и ситен инвентар

423310

Униформи

250.000,00

423320

Обувки

300.000,00

423810

Ситен инвентар:

500.000,00

425
425990
426
426990
-

Алати, лопати, метли, корпи за отпадоци и др.
Договорни услуги
Други договорни услуги
Плати за работници ангажирани за чистење
Други тековни расходи
Други оперативни расходи
Расчистување на диви депонии и чистење на депонија од шут
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Ј

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

1.050.000,00

12.000.000,00
12.000.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
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Планирано

JKO

Јавна чистота (капитални расходи)

500.000,00

480

Купување на опрема и машини

500.000,00

480190
Ј

Купување на друга опрема
Набавка на опрема за одржување на јавна чистота
КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

500.000,00

Планирано

J60

Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање
на режим на сообраќајот

8.000.000,00

424

Поправки и тековно одржување

8.000.000,00

Одржување на улици и патишта
Одржување на улици и патишта и тоа:
Санација на ударни дупки на коловоз и чистење снег и мраз од коловозот
во зимски услови на подрачјето на Општина Центар

8.000.000,00

424320
-

Ј

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Планирано

J70

Одржување и користење на паркови и зеленилото

910.000,00

423

Материјали за разни поправки

250.000,00

423720

Материјали за разни поправки

423810

Ситен инвентар

200.000,00

424

Поправки и тековно одржување

660.000,00

424440

Поправка и одржување на друга опрема

300.000,00

424220

Услуги за обезбедување на објекти

360.000,00

50.000,00

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Планирано

ЈМ0

Паркови и зеленило

31.300.000,00

480

Купување на опрема и машини

4.000.000,00

480190

Купување на друга опрема

4.000.000,00

Ј

-

482
482920

27.300.000,00

Изградба на други објекти

17.000.000,00

-

Подигање на нови паркови, и јавни зелени површини
Хортикултурно уредување на жардинери во централно градско подрачје:

-

Реконструкција на други објекти
Реконструкција на зелени површини и блоковско зеленило
Надзор над изградба

482930
482940

Изградба и реконструкција на автоматски систем за наводнување
“Капка по Капка“
Набавка на машини за косење и тримери и друга опрема за
одржување на паркови и зеленило на територија на Општина Центар
Други градежни објекти
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Ј

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
J80

Други комунални услуги

10.000.000,00
300.000,00
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Планирано
500.000,00

424

Поправки и тековно одржување

500.000,00

424230

Дезинфекција,дезинсекција и дератизација на територија на
Општина Центар

500.000,00

Ј

Други комунални услуги Капитални расходи
JЛ0

Планирано
30.900.000,00

481

Градежни објекти

30.200.000,00

481110

Подготвување на проекти вклучувајки дизајн на станбени објекти

700.000,00

-

Подготовка и ревизија на проекти за станбени објекти кои ќе бидат избрани
согласно член 67а од Законот за Градење
Реконструкција на станбени објекти

482

Изведување на градежни работи за измена и утврдување на изгледот на
фасадите
Други градежни објекти

700.000,00

482940

Надзор над изградба

700.000,00

481130

Г

Локален економски развој

29.500.000,00

Планирано

ГА

Изградба на комерцијални објекти

5.000.000,00

482

Други градежни објекти

5.000.000,00

482920

Изградба на други објекти

5.000.000,00

-

Обрвски за исплата на завршна ситуација за обејкт Катна Гаража,, Судска
Палата,,
Планирано

ЛА

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА /капитални трошоци/

482910

Проекти на спортски и детски игралишта
-

-

Типски проекти за изградба на детски и спортски игралишта и фитнес терени
и проекти за комбинирани спортски игралишта
Изградба на спортски и детски игралишта
Изградба на спортско рекративни содржини за фитнес на различни локации и
изградба на спортски и детски игралишта на различни локации во Општина
Центар
Реконструкција на спортски и детски игралишта

-

Реконструкција на Спортски и детски игралишта

482920

482930
482940

9.300.000,00
100.000,00

7.000.000,00

2.000.000,00

Надзор над изградба

200.000,00
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- Одржување и санација на оштетени клупи за седење
Соочени со проблемот на физичко, како и оштетувања од временски услови,
неопходно е поставените клупи константно да се одржуваат, односно да се
интервенира и да се изврши санација на даските од клупите, како и на носивата
конструкција (доколку е потребно).
- Санација и замена на оштетени корпи за смет
Освен тоа што бројот на корпи за смет на јавните површини во Општина Центар
е недоволен, постоечките несоодветно се користат,поради што се оштетени
и/или вон функција. Санација (таму каде што е можно, замена на елементи за
прицврстување) и замена на сад (онаму каде што не е можна поправка) на
оштетените корпи согласно потребата.
- Одржување и санација на оштетени огради и други браварски работи
Се работи за реконструкција на оградите за заштита на зеленило, металните
столбчиња, огради во основни училишта и детски градинки како и останати
браварски работи и нивно тековно одржување.
- Одржување на чешми за пиење вода
Редовно одржување на постојните чешми за пиење вода, како и одржување на
новоизградени чешми, со цел да се овозможи трајност и да се зачуваат во
исправна состојба.
Под-Програмата ЈН0 Урбана опрема предвидува:
Споменатите планирани содржини кои се од естетско-урбан карактер, како
плоштади, шеталишта, платоа, паркови и друго, бараат определен обем на нова
урбана опрема, односно:
- Набавка и поставување на нови клупи за седење,
- Набавка и поставување на нови корпи за смет,
- Изградба и поставување на нови чешми за пиење вода,
- Изградба и поставување на нови огради,
- Изградба и поставување на нови заштитни столбчиња,
- Изградба и поставување на нови летниковци,
- Изградба и поставување на нови настрешници и др.
Под- програмата J30 Јавно осветлување предвидува:
- Сметки за електрична енергија
Висината на средствата кои ќе бидат потрошени за плаќање на сметки за
електрична енергија се планира да биде на минимално повисоко ниво како и за
2014 година, бидејќи се предвидува дека покачувањето на цената за
електрична енергија делумно ќе се компензира со помалата потрошувачка на
енергија поради замената на дел од осветлувањето со посовремени и штедливи
светилки.
- Поправки и одржување на јавното осветлување
- Новогодишно украсување
29 декември 2014 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје„ број 18

стр. 41

Под-програмата JА0 изградба на јавно осветлување предвидува
подготвување на проекти и изградба на ново улично осветлување и
реконструкција на улично осветлување на територија на Општина Центар.

Под-програмата Ј40 Јавна чистота
Со цел одржување на јавната чистота на високо ниво, Општина Центар секоја
година континуирано го продолжува проектот „Чиста и зелена Општина
Центар“, со кој се ангажираат сезонски работници за извршување јавни работи.
Проектот е започнат во 2009 година, со иницијатива и поддршка од Владата на
Република Македонија и Агенцијата за вработување. По завршувањето на
првата фаза од проектот, Општината продолжи да го спроведува од сопствен
буџет, со континуирано ангажирање на работници во текот на следните години.
Работниците се ангажирани со Договор за спроведување чистење и уредување
на јавните површини. Работниците се поделени во 11 групи и работат во
следниве реони: Центар – Сквер кај Хотел Јадран, Италијанска амбасада и
реонот околу Беко, Зелен пазар, Буњаковец 1 и 2, Дебар маало, Пролет и
Маџир Маало, Капиштец и Водно1 и 2, Кале, косачи 1 група и 1 група
работници што ги одржува жардиниериите.
Тие се одговорни за метење на улици и тротоари, патеки во паркови, чистење
снег и помош при чистење диви депонии. За сите работници, Општината
планира да обезбеди соодветни униформи, алат и опрема за работа.
За нив се исплаќа месечна сума за ангажманот, согласно Договор.
Во текот на 2015 година, планирани се трошоци за:
- Заштитна опрема, облека и обувки,
- Набавка на алати и метли, телескопски пили, пили за сечење дрвја, тримери,
косилици и дувалки,
- Плати за ангажирани работници,
- Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени,
- Чистење на диви депонии и депонии од градежен шут.
Под- програмата ЈКО Јавна чистота (капитални расходи)
Во подставката купување на опрема, за реализирање на активностите на
работниците за јавни работи, планирана е набавка на опрема за одржување на
јавна чистота.
Под- програмата Ј6О Одржување и заштита на локални патишта,
улици и регулирање на режим на сообраќајот предвидува Одржување на
улици и патишта и тоа:
Санација на ударни дупки на коловоз и чистење снег и мраз од коловозот во
зимски услови на подрачјето на Општина Центар.
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Под-програмата Ј70 Одржување и користење на паркови и зеленило
Под-Програмата опфаќа одржување на паркови и јавни зелени површини, кои
што се изградени во текот на минатите години, како и одржување на новите
паркови што ќе се подигнат во текот на 2015 година.
Под-програмата ЈМО Паркови и зеленило

Во текот на 2015 година, планирани се активности за хортикултурно уредување
на различни јавни површини, како и поставување на автоматски системи за
полевање на јавните површини и садниците, со цел да се овозможи трајност и
квалитетно одржување на површините во текот на следните години.
1. Поставување на автоматски системи за полевање на јавни
зелени површини
Во програмата се планирани активности за поставување на автоматски
системи за полевање на различни локации, каде што Општината ќе
спроведува хортикултурно уредување.
Исто така планирана е реконструкција на постоечките системи за
полевање, со цел да се оспособат за работа, да се заменат оштетени
делови и да се обноват линиите за полевање.
2. Подигнување на нови паркови и јавни зелени површини
- Изградба на нови паркови, со комплетен проект за хортикултурно
уредување на јавна површина со придружни елементи,
- Подигнување дрвореди на различни локации на територија на
Општината, со репрезентативни садници,
- Хортикултурно уредување на јавни површини со цветен расад.
3. Хортикултурно уредување на жардиниери во централно градско
подрачје
- Хортикултурно уредување на Голема жардиниера на улица
Македонија, до Спомен куќата на Мајка Тереза, по добиен проект за
комплетна реконструкција,
- Континуирано обновување со сезонски цветен расад на жардиниери на
ул. Македонија, ул. Вапцаров, Сквер Јадран и на други јавни површини,
- Хортикултурно уредување на жардиниери пред станбени блокови кај
Работнички дом, Зелено пазарче, ОУ Гоце Делчев и комплексот кај
Агромеханика.
4. Реконструкција на зелени површини и блоковско зеленило
- Реконструкција на јавна зелена површина околу црква Св. Јован,
подножје на Водно.
- Реконструкција на тревници и хортикултурно уредување во дворови на
основни училишта и градинки во Општина Центар,
- Реконструкција на јавни зелени површини во различни населби во
Општината.
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Под-програмата Ј80 предвидува дезинфекција, дезинсекција и дератизација
на територија на Општина Центар.
Под-програмата ЈЛ0 предвидува подготовка и ревизија на проекти за
станбени објекти, и реконструкција на изгледот на фасадите кои ќе бидат

избрани согласно член 67а од Законот за градење(Сл.Весник на РМ
бр.130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013,
79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014 и
149/2014).Трошоците на изведувањето на градежните работи за реализација на
одлуката за утврдување на изгледот на фасадите се обезбедуваат од буџетот
на Општина Центар, по донесување на одлуката од Советот на Општина Центар
за изглед на фасадите.
Под-програмата ГА изградба на комерцијални објекти предвидува
обрвски за исплата на завршна ситуација за обејкт Катна Гаража,, Судска
Палата,,.
Под–програмата ЛА–спортски и рекреација (капитални трошоци)
предвидува типски проекти за изградба на детски и спортски игралишта и
фитнес терени и проекти за комбинирани спортски игралишта и изградба на
детски и спортски игралишта и фитнес терени.

ПРЕГЛЕД НА РАБОТИ КОИ ЌЕ СЕ РАБОТАТ ВО 2015 год.
- ПРОГРАМА ,,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,, НА ОПШТИНА ЦЕНТАР
I. J00 – Одржување на урбана опрема
424390 - Одржување на други градби
Санација на седала на ул. Васил Ѓоргов
Санација на клупи на Кеј 13 Ноевмри – Маџир Маало
Санација на ограда во училишен двор – о.у. Кирил и Методиј
Санација на ограда во училишен двор – о.у. Коле Неделковски
Санација на хидраулично столбче на ул. Вељко Влаховиќ
Санација на клупи во Основни училишта и детски градинки
426990 – Други оперативни расходи
Изнајмување на урбана опрема (тезги, подвижни гондоли и др.)

II. JH0 – Урбана Опрема
482920 – Изградба на други објекти
Поставување на жардињери ул. Димче Мирчев
Поставување на држачи за велосипеди во близина на Агенција за просторно планирање,
Поставување на столбчиња на ул. Козара; Тролистна кула во близина на о.у. Димитар
Миладинов; ул. Дане Крапчев
Поставување на урбана опрема на ул. Аминта Третти
Поставување на урбана опрема во населба Капиштец (парк Капиштец)
Поставуање на чешма – мала фонтана, ул.Салвадор Аљенде.
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Изработка на чешма – мала фонтана од травертин на локации: ул. Михаил Цоков; ул.
Козара; ул. Даме Груев.
Изработка и монтажа на огради за заштита на зеленило: населба Пролет; Градски Ѕид и
др.

-

Изработка и монтажа на урбана опрема на локација Сквер Буњаковец – дрвен дел

482930 – Реконструкција на други објекти
Реконструкција на жардињери – Градски Ѕид

III. J30 – Јавно осветлување

481110 – Електрична енергија
Планирани трошоци за улично осветлување на Општина Центар
424390 – Одржување на други градби
Одржување на јавно улично освтетлување на сите улици на територија на Општина
Центар
426990 – Други оперативни трошоци
Новогодишно украсување на територија на Општина Центар на локации:
Парк Пролет, ул,,Раде Кончар,, , Сквер Буњаковец, Сквер Јадран, ул,,Никола Вапцаров,, ,
ул,,Народен фронт,, , Цветен Пазар, Парк Капиштец, Боемска улица, сквер пред Општина

IV. JА0 – Изградба на јавно осветлување
482910 – Подготвување на проекти на други објекти вклучувајќи и дизајн
(подготвување и ревизија на проекти)
Ул,,Новопроектирана 4,,
Паркинг кај Билна Аптека
Ул,, Ѓуро Ѓоновиќ,,
Ул,,Велешка,,
Ул,,Вардарска,, и др.
482920 – Изградба на други градби
(изградба на улично осветлување )
Ул,,Аминта Трети,, (од бул,,Партизански Одреди,, до бул,,М.Т.Гологанов,,)
Ул,,Црвена Вода,,
Ул,,Мајаковски,,
Ул,,Славка Недиќ,,
Ул,,Благоја Давков,,
Паркинг кај Билна Аптека
Ул,, Ѓуро Ѓоновиќ,,
Ул,,Велешка,,
Ул,,Вардарска,, и др.
482930 – Реконструкција на други градби
(реконструкција на улично осветлување )
ул,,Ганчо Хаџипанзов,,
ул,,Капиштец,,
ул,,Караорман,,
Детско игралиште во Капиштец и др.

VII. J60 – Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на
режимот на сообраќај
424320 – Одржување на улици и патишта
Санација на ударни дупки на коловоз на сите улици на територија на Општина Центар и
Чистење на снег и мраз од коловозот во зимски услови на територија на Општина Центар
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480190 – Купување на друга опрема
-

Изградба на автоматски систем за наводнување “Капка по Капка“
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-

Набавка на машини за косење и тримери и друга опрема за одржување на паркови и
зеленило на територија на Општина Центар

482920 – Изградба на други градби
- Подигање на нови паркови, и јавни зелени површини
-

станбени блокови помеѓу ул. Народен фронт и ул. Васил Ѓоргов.
Изградба на нов парк Капиштец, со комплетно хортикултурно уредување, по проект за
комплетно уредување
Изградба на нови паркови на различни локации, со комплетен проект
Подигнување дрвореди на различни локации и дополна на дрвореди- дрворед на ул.
Наум Наумовски Борче
Хортикултурно уредување со цветен расад
Хортикултурно уредување на жардинери во централно градско подрачје:
Комплетно уредување на Голема жардиниера на ул. Македонија, по добиен проект
Уредување на жардиниери на различни локации, со репрезентативни садници и цветен
расад:Сквер Јадран, ул. Никола Вапцаров, Работнички дом, Зелен пазар, до ОУ Гоце
Делчев, комплекс Агромеханика и др.

482930 – Реконструкција на други градби
- Реконструкција на зелени површини и блоковско зеленило
-

Реконструкција на зелени површини во населба Пролет, ул. Мирче Ацев и ул. Цицо
Поповиќ, со комплетен систем за полевање
Зелени површини пред и зад Агромеханика, од бул. Илинден до бул. Партизански одреди
Локација кај Дом на градежници, згради бр. 20 и 21
Реконструкција на јавна зелена површина околу црква Св. Јован, подножје на Водно.
Локација на потег од ул. Народен фронт, автобуска 23 до ул. Васил Ѓоргов,
Околу станбени комплекси на ул. Адам Мицкиевиќ и ул. Козара
Блоковско зеленило кај ТЦ Беверли Хилс,
Ул. Елисие Поповски, околу Завод за Рехабилитација
Спроти хотел Холидеј Ин, Кеј 13 Ноември до бул. Кочо Рацин,
Локација на крак од ул. 50 дивизија, локации на Водно, во близина на амбасадите,
Станбен комплекс од Зелен пазар до ул. Македонија,
Локација во Дебар маало, на потег од Ул. Орце Николов, Рузвелтова до ул. Благоја
Давков, како и ул. Дане Крапчев во близина на КАМ маркет,
Позади Билна аптека до О.У. Димитар Миладинов кон Јужен булевар.
Зелени површини во дворови на основни училишта и градинки на територија на Општина
Центар
Паркови подигнати од Општина Центар:
Пред Општина, ул. Михаил Цоков
Парк на Кружен ток, ул. Н.Н.Борче
Парк на Франкофонија (Опатија),
Парк Вера Јоциќ,
Парк на новинарите,
Урбан парк,
Парк на ул. Скопска,
Парковски површини во населба Пролет,
Парк Цветен пазар, Капиштец

29 декември 2014 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје„ број 18

-

Парк Порта Капиштец, ул. Рузвелтова
Нов парк помеѓу ул. Народен фронт и ул. Васил Ѓоргов
Сквер на ул. 8 ударна бригада, кај Италијанска амбасада
Реконструкција на изградени системи за полевање:
Нв парк Капиштец, Цветен пазар,
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-

Сквер Порта Буњаковец,
Локација на потег од Зелен пазар до ул. Македонија,
Ул. Митохаџивасилев Јасмин до Малага, Трготекстил
Сквер Јадран, ул. Никола Вапцаров
Ул. Даме Груев
Парк Порта Капиштец,
Парковски површини во населба Пролет
Нов парк Капиштец
Подигање на нови паркови, и јавни зелени површини

X. J80 – Други комунални услуги
424320- Дезинфекција, дезинсекција и дератизација на територија на Општина
Центар

XI. JЛ0 – Други комунални услиги (капитални расходи)
481110 – Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на станбени објекти
Подготовка и ревизија на проекти за станбени објекти кои ќе бидат избрани согласно
член 67а од Законот за Градење
Реконструкција на фасада на објект за колективно домување на ул,, Борка Талевски,,
бр.26
Санација на кров на објект на бул,, Кочо Рацин,, бр.7 влез 3
Реконструкција на капија и ограда на објект Железнички блок ул,,Рајко Жинзифов,,
Ул,,Рајко Жинзифов,, бр.23
481130 – Реконструкција на станбени објекти
Изведување на градежни работи за измена и утврдување на изгледот на
фасадите
бул,,Илинден,, бр.85
Ул,,Рајко Жинзифов,, 49а
Ул,,11ти Октомври,, бр.38
Бул,,М.Х.Јасмин,, бр.30
Ул,,Цицо Поповиќ,, бр.4
Ул,,Цицо Поповиќ,, бр.7
Ул,,Иван Милутиновиќ,, бр.19
Бул,,Климент Охридски,, бр.13
Ул,,Рајко Жинзифов,, бр.23
Ул,,Борка Талевски,, бр.26
Санација на станбен објект на ул,,23 и 33 (согласно одлука на совет)

XII. ГА – Изградба на комерцијални објекти
482920- Изградба на други објекти
Обрвски за исплата на завршна ситуација за обејкт Катна Гаража,, Судска Палата,,

XIII. ЛА – Спорт и рекреација (капитални расходи)
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482910- Проекти за спортски и детски игралишта
Типски проекти за изградба на детски и спортски игралишта и фитнес терени: Градски
Ѕид – Зелен пазар; Градски ѕид – Коктел Бар; ул. Јоаким Крчовски и др.

-

Проект за комбинирани спортско игралише: ул. Славка Недиќ; ул. Орце Николов – во
близина на Соборен Храм; ул. Водњанска во близина на 6та управа; Парк на
Франкофонија и др.

482920- Изградба на спортски и детски игралишта
Изградба на детски спортски игралишта за мал фудбал во Капиштец, Пролет, ССМ,
Франкофонија, Дебар Маало – дрвен дел и др.
Вештачка трева за детски спортски игралишта за мал фудбал во о.у. 11ти Октомври; о.у.
Димитар Миладинов, Капиштец, Маџир Маало и др.
Набавка и монтажа на дрвени детски реквизити за Мало детско игралиште во централно
зеленило во Капиштец.
Набавка и монтажа на дрвени детски реквизити за Големо детско игралиште во
централно зеленило во Капиштец.
Набавка и монтажа на дрвени детски реквизити за детско игралиште во Голем ринг
Запад, бул. Климент Охридски со ул. Орце Николов.
Изградба на детско игралиште Градски Ѕид – Зелен пазар.
482930- Реконструкција на спортски и детски игралишта
Санација на игралиште за мал фудбал и набавка на кош во Капиштец.
Реконструкција на спортски терени во о.у. Кочо Рацин, о.у. Димитар Миладинов и о.у.
Коле Неделковски.
Санација на детски игралишта во: Капиштец – ул. Козара; Градски ѕид – бул. Кочо
Рацин; Парк на Новинари; ул. Партение Зографски, Билна Аптека; о.у. Кочо Рацин;
Пролет; Градски ѕид позади Тинекс.
Реконструкција на детско игралиште во Градски ѕид – Коктел бар.

III.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Центар,
преку Секторот за уредување на градежно земјиште и заштита на животна
средина.
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник
на Општина Центар – Скопје“.
- Сектор за уредување на градежно земјиште и заштита на животна средина.

Бр.08-7874/4
25.12.2014 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Совет на Општина Центар-Скопје
Цветанка Симоновска, с.р.
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