
Согласно Одлуката за определување на локации за поставување на урбана 
опрема – подвижни објекти, подвижни апарати и други направи во 
Градскиот парк во Скопје (Службен гласник на Град Скопје бр.8/19), 
Градоначалникот на Град Скопје објавува 

 
Ј А В Е Н   П О В И К 

за пријавување на интерес за користење на локации за поставување 
на урбана опрема во Градски парк 

1. Предмет  
    Предмет на јавниот повик е пријавување на интерес за користење на 
локации за поставување на урбана опрема – подвижни објекти, подвижни 
апарати и други направи. 
Урбаната опрема ќе се поставува на 21 локација во Градски парк. 
Локациите се утврдени во графичкиот прилог составен дел на Одлука за 
определување локации за поставување на урбана опрема-подвижни 
објекти, подвижни апарати и други направи во Градскиот парк Скопје.   
Под подвижни објекти се подразбираат објекти на сопствен погон или 
приколка која нема сопствен погон на движење, односно специјализирани 
возила за улична продажба, со должина до 4 метри и висина до 3 метри во 
кои можат да се даваат конфекционирани угостителски услуги кои немаат 
негативни еколошки влијанија врз околината (користат агрегат за 
напојување со струја, со ниска бучавост, високо квалитетен, нема 
индустриски агрегат и да има сертификат дека има ниска емисија на штетни 
гасови). 
    Максималната површина на локацијата на која се поставува урбаната 
опрема е до 16м2, а во која се опфатени подвижниот објект, односно 
подвижниот апарат или друга направа, манипулативен простор, урбана 
опрема во функција на користењето на локацијата - корпа за отпадоци и 
агрегат. 
 
2. Услови 
 

1. Урбаната опрема – подвижни објекти, подвижни апарати и други 
направи, поставена на определена локација, може да се користи 
само за продажба на сладолед (фрижидери за сладолед), пијалоци, 
кондиторски производи, подготвување на пуканки, шеќерна волна, 
крофни и сл. 

2. Поставените објекти, подвижни апарати и направи не треба да 
содржат  озвучување и слични системи  за пуштање музика. 

3. На урбаната опрема може да се поставуваат рекламни натписи не 
поголеми од димензиите на предниот дел на објектот на кој се 
поставуваат и нивната димензија ( висина и широчина ) е составен 
дел на вкупната димензија на објектот 

4. Избраниот субјект е должен да плати комунална такса согласно 
важечките прописи. 



5. Барателот да има живеалиште на подрачјето на Град Скопје 
(општините: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто 
Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај) 

 
 
3. Временска рамка 

1.Локациите на кои е поставена урбаната опрема-подвижните објекти, 
подвижните апарати и други направи се даваат на користење за период 
од 1 март до 30 ноември во тековната година. 

 
4. Услови 
      1. Барателот е должен да ги исполни следниве услови: 

• Урбаната опрема – подвижните објекти, подвижни апарати и други 
направи на определена локација, може да се  користи само за 
продажба на сладолед (фрижидери за сладолед), пијалоци, 
кондиторски производи, подготвување на пуканки, шеќерна волна и 
крофни 

• На локациите во Градскиот парк може да се  поставуваат подвижни 
објекти, апарати и други направи кои имаат дизајн и изглед кој не го 
нарушува амбиентот на околината каде се поставени 

• Максималната површина на локацијата на која се поставува урбаната 
опрема– подвижните објекти, подвижни апарати и други направи е до 
16м2, а во која се опфатени подвижниот објект, односно подвижниот 
апарат или друга направа, манипулативен простор, урбана опрема во 
функција на користењето на локацијата – корпи за отпадоци и агрегат 

• За поставување на урбана опрема избраниот објект е да плати 
комунална такса согласно важечките прописи. 
 

   5.Постапка 
 

1.Право на учество на јавниот повик имаат сите правни лица 
заинтересирани за  користење на локација во Градски парк – прв и втор 
дел за поставување на урбана опрема – подвижни објекти, подвижни 
апарати и други направи  за продажба на сладолед, пијалоци и други 
производи,  подготовка на пуканки, шеќерна волна и крофни .  

 
2.Кон барањето за користење на локацијата за поставување на 
подвижниот објект треба да се приложи:  
− Фотокопија од важечка лична карта како доказ дека е жител на градот 

Скопје 
− изјава за плаќање на паричен износ за покривање на трошоците за 

уредување и одржување на јавна површина која се користи за 
поставување на подвижниот објект  за период од 1 март до 30 
ноември во тековната година;    

-    доказ за поседување на фискален апарат 
-   доказ за регистрирана дејност од Централниот регистар на Република   



     Северна Македонија 
-   графички прилог -  скица со точни димензии на подвижниот објект и      
     бараната локација и изглед на урбаната опрема која се поставува. 
 
3. По добивање на одобрение за поставување на урбана опрема-   
    подвижни објекти, да се склучи договор со ЈП Комунална хигиена и да  
    достави Решение за регистрација на мобилен објект издадено од    
    Агенција за храна и ветеринарство во рок од 7 дена од  денот на   
    добивање на одобрението 
 
4. На заинтересираните субјекти кои ги исполнуваат условите  од точка II     
    ќе им биде одобрено користење на локација за поставување на   
    подвижните објекти согласно принципот “Прв дојден-прв услужен”; 

 
      5.Ако субјектот побара да му се одобри локација за поставување на 
         подвижен објект, пред 1март, а по 30 ноември, согласно Одлуката за 
         комунален ред може привремено (за времетраење на настани) да 
          добие дозвола. 

 
6. Рокот за поднесување на пријавите е 10 дена од денот на објавување 

на јавниот повик во дневните весници.   
 

7. Барањето, изјавата и графички приказ на локациите може да се 
подигне во Архивата на Град Скопје  и барака број 11, канцеларија 
број 1, бул. Илинден бр. 82, 1000 Скопје  
 

8. Локациите за поставување на урбаната опрема ќе бидат ставени во 
координати, на официјалниот портал на Град Скопје 
www.skopje.gov.mk.  

 
Точка x y 

1-пијалоци 7.535.438,933 4.651.128,334 
2-пијалоци 7.535.458,426 4.651.155,851 

 *3-пијалоци и/или 
храна 7.535.480,877 4.651.186,702 

4-пијалоци 7.535.503,689 4.651.213,554 
5-пуканки 7.535.407,502 4.651.281,065 
6-пуканки 7.535.514,643 4.651.285,140 
7-пијалок 7.535.448,998 4.651.330,250 

*8-крофни и/или 
сладолед 7.535.423,516 4.651.358,437 

9-пијалоци 7.535.268,170 4.651.289,173 
10-пијалоци 7.535.228,639 4.651.398,448 

*11-крофни и/или 
пуканки 7.535.290,289 4.651.475,529 



*12-храна и/или 
пијалоци 7.535.323,646 4.651.529,673 

*13-шеќерна волна 
и/или пијалоци 7.535.273,561 4.651.573,260 

14-пијалоци 7.535.246,256 4.651.594,330 
15-сладолед 7.535.196,912 4.651.616,360 
16-пијалоци 7.535.353,723 4.651.744,336 
17-пијалоци 7.534.988,024 4.651.712,453 

*18-храна и/или 
пијалоци 7.534.814,069 4.651.713,774 

*19-храна и/или 
пијалоци 7.534.848,201 4.651.894,552 

20-храна и/или 
пијалоци 7.534.657,079 4.651.778,668 

21-пијалоци 7.535.513,606 4.651.049,540 
Координатите се во македонски државен координатен систем  

   *За локациите со и/или, може да се аплицира за сите или за 1 или повеќе од 
наведените 
*Барателот може да достави барање  за најмногу 3 локации, а во случај да 
не ги користи, Комисијата одлучува за одземање на Одобрението 
*Одобрението може да се раскине доколку барателот не поднесе документи 
од глава 5 точка 3 
 

9. Барањето со целокупната  документација од точка 9 треба да се 
достави  преку архива на Град Скопје, до Сектор за комунални 
работи, со назнака – Јавен Повик  за поставување на урбана опрема 
– подвижни објекти, подвижни апарати и други направи во Градскиот 
парк - Скопје 
 

10. Се задолжува Градоначалникот на Град Скопје да формира  Комисија 
за спроведување на Јавниот повик 
 

11. Заинтересираните субјекти учесници на јавниот повик ќе бидат 
известени за резултатите од спроведената постапка најмногу до 10 
дена по истекот на рокот за поднесување на пријавите. 

 
*Архивата на Град Скопје се наоѓа на адреса бул. Илинден бр.82, 1000 Скопје 
 
 
Контакт: Сектор за комунални работи 
тел: 02/3297-389 
 
                                                                                    ГРАД СКОПЈЕ 
                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК НА ГРАД СКОПЈЕ 
 


