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ПРЕДЛОГ 

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.5/02) и член 10, став 1, точка 2 од Законот за Градот Скопје 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.55/04), Советот на Град Скопје, на својата __ 

седница, одржана на __________ 2014 година, донесе 

 

 

 

ПРЕДЛОГ - ПРОГРАМА 

за изменување и дополнување на Програмата на активности од областа  

на заштитата на животната средина и природата на подрачјето на  

Град Скопје за 2014 година 

 

 

1. Во глава 5. Отпад, после точка 5.1. се додава нова точка 5.2. која гласи:  

5.2. Изработка на техничка документација и тендерска документација за ЈПП за 

санација на  поранешната депонија Вардариште 

Цел: 

 Подготовка на техничка документација за активностите за санација на 

поранешната депонија 

 Изготвување тендерска документација за ЈПП во насока на реализација на 

техничката документација, односно активностите за санација на депонијата 

Образложение: 

Земајќи ги предвид резултатите од веќе завршените истражни работи и насоките од 

изготвената Физибилити студија, предмет ма точка 5.1. од Програмата, ќе се реализираат 

конкретни активности за санација на поранешната депонија.  

Потребни финансиски средства: 

За реализација на активноста со Буџетот за 2014 година, предвидени се 2.000.000,00 

денари.   

Извршител: 

 Извршителот ќе биде избран по пат на јавна набавка. 

 

2. Во точка 7.1. Изработка на Зелен катастар на Град Скопје, во поднасловот Потребни 

финансиски средства се намалува износот и треба да гласи: 500.000 денари. 

 

3. Во точка 8.2.Уредување на парк – шумата Водно, во поднасловот Активности, пред 

зборовите и сл. се додава: изработка на дрвени штандови, а во поднасловот Потребни 

финансиски средства, износот се зголемува износот и треба да гласи: 1.250.000 денари. 

 

4. Точката 8.3. Изработка на Студија за валоризација на локалитетот Марково крувче 

во рамки на парк – шумата Водно заради негова заштита и зголемување на 

туристичката понуда се брише. 
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5. Во точка 8.5. Просторно обележување на границите на заштитениот локалитет Гази 

Баба-втора фаза, поднасловот Активности се дополнува со следниот текст: Имено, 

потребно е да се изврши обновување и замена на оштетените веќе поставени репери и 

нивно дополнување со нови на локации каде ќе се евидентира дека е неопходно, а во 

поднасловот Извршител текстот се менува и гласи: Извршител на работите е ЈП Улици и 

патишта.  

 

6. Tочката 11.3. Подобрување на условите за одвивање на различни манифестации за 

подигање на јавната свест се брише. 

 

7. Оваа Програма стапува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Град 

Скопје. 

 

 

Бр. ___________      ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ 

_____________                        НА ГРАД СКОПЈЕ 

       С К О П Ј Е                Ирена Мишева 
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Образложение 

 

 

Предложените измени на Програмата на активности од областа на заштитата на животната 

средина и природата на подрачјето на Град Скопје за 2014 година („Службен гласник на Град 

Скопје бр.18/13) се во насока на подобрување на условите за нејзино реализирање. 

 

Со промената во точка 1 се додава нова активност која се надоврзува на веќе реализирана 

активност предвидена со Програмата на активности од областа на заштитата на животната 

средина и природата на подрачјето на Град Скопје за 2014 година, односно се обезбедува 

континуитет на работите за санација на поранешната депонија Вардариште. Потребните 

финансиски средства се обезбедуваат со префрлање на средствата кои се ослободени од 

точка 7.1. Изработка на Зелен катастар.  

 

Со промената во точка 2 од оваа Предлог – Програма предвидените средства за изработка 

на Зелен катастар се намалуваат заради намалениот обем на реализација во оваа година. 

 

Со промената во точка 4 од оваа Предлог – Програма се брише точката во која е предвидена 

изработка на Студија за валоризација на локалитетот Марково крувче во рамки на парк – 

шумата Водно, бидејќи за истата активност се обезбедени средства од Владата на Република 

Македонија, кои ќе се реализираат преку Министерството за култура. 

 

Предложените измени во точка 3 и точка 5 од оваа Предлог - Програма се поврзани. 

Активноста од точка 11.3. Подобрување на условите за одвивање на различни 

манифестации за подигање на јавната свест, што предвидува набавка на дрвени штандови 

(пултови, тезги) неопходни при организирање на манифестации, се брише и истата се 

предвидува во точка 8.2 Уредување на парк – шума Водно. Извршител на работите ќе биде 

ЈП Паркови и зеленило, кое понатаму ќе биде задолжено за чување, одржување и 

транспортирање на штандовите. Измената не повлекува ребаланс на Буџетот на Град Скопје 

за 2014 година, бидејќи двете активности се предвидени во иста програма и потставка. 

 

Со предложената измена во точка 6 од оваа Предлог - Програма се овозможува полесно и 

побрзо реализирање на работите за обновување и дполнување на оштетените репери, 

поставени при реализација на проектот за просторно обележување на границите на 

заштитениот локалитет Гази Баба. Извршител на работите ќе биде ЈП Улици и патишта, кое 

понатаму ќе биде задолжено за одржување и обновување на евентуално оштетените белеги 

на реперните точки на границата на заштитениот лоаклитет. 

 

 

Градоначалник на Град Скопје 


