
 
I. Локации за поставување урбана опрема - фрижидери за продажба 
   

сладолед –     

Поставување фрижидери се предвидени на следните локации: 
8 локации 

 по  должината  на KEJ„Македонија“ вкупно 8 локации -  4(4a), 5(5a), 6(6a), 
7(7a),8(8a), 9(9a),10(10a) и 11(11a) 
 

На секоја локација можат да се постават максимално по 2 (два) стандардни 
фрижидери, стандардна корпа за отпадоци и чадор за сонце. 
 
 
II.Локации за поставување урбана опрема за продажба книги – 5 локации

• Локациите  за продажба книги се наоѓаат на просторот меѓу комплекс Летница  и 
ТЦ Амам,  вкупно 5 локации  (1, 2, 3, 4 и 5) 

: 

Продажбата на книги ќе се извршува на унифицирани тезги секојасо површина 4м2. 
 
 
III.    Локации за поставување урбана опрема за продажба уметнички 
         

слики                 

• Локациите  за продажба уметнички слики се наоѓаат на малиот плоштад кај Долна 
Порта,  вкупно 4 локации (1,2, 3 и 4) 

– 4 локации 

Продажбата на уметнички слики ќе се извршува на простор секој со површина 4м2. 
 
 
IV. Локации за поставување урбана опрема за продажба сувенири – 20 локации
Локациите за продажба сувенири се наоѓаат: 

: 

• на влезот во комплексот „Плаошник“ вкупно 4 локации (лок.6, лок.7, лок.8 и 
лок.9)  со димензии 2.00х1.00 м 

• на патека од Самоилова тврдина кон комплексот „Плаошник“ вкупно 4 локации           
(лок.1, лок.2, лок. 4 и лок.5) со димензии 2.00х1.00 м 

• на пешачка улица кој води од канал Студенчишта кон хотел,,Парк,,  -  8 локации.         
(лок.11, лок12, лок13, лок.14, лок15, лок16, лок.17 и лок.18) со димензии 
2.00х1.00 м 

• пред влезот на Антички театар – 1 локација (лок.10) со димензии 2.00х1.00 м 
• на ул ,,Македонија,, – вкупно 3 локации   

- пред Дом на култура (лок. 24, лок. 25 и лок.26) со димензии 2.00х3.00 м 
 
 
V.Локации за поставување урбана опрема за продажба – храна -16 локации 

• на  ул. ,,Македонија,,  -  вкупно 16 локации  
- пред хотел Палас (лок. 9, лок. 10, лок. 11, лок. 12, лок. 13, лок. 14, лок.15, 

лок. 16, лок. 17, лок. 18, лок. 19, лок. 20, лок. 21, лок. 22, лок. 23 и лок. 24)     
со димензии 2.00х3.00 м 

 


