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Врз основа на на член 36 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на 
Р.М. број 5/02), член 34 од Законот за заштита и спасување ( „Службен 
весникнаРепубликаМакедонија“бр.36/04,49/04,86/08,85/09,124/10,18/11,41/14,12
9/15) член 5 став 2 алинеа 5 од Законот за управување со кризи ( „Службен весник на 
Република Македонија “ бр.29/05,36/11,41/14,104/15) и член 16 став 1 точка 37  од 
Статутот на општина Ѓорче Петров- Пречистен текст (Службен гласник на oпштина 
Ѓорче Петров број 18/13) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот 
на oпштина Ѓорче Петров (Службен гласник на oпштина Ѓорче Петров број 13/14 и 
3/19), советот на општина Ѓорче Петров на 49-тата седница одржана на 28.12.2020 
година, донесе: 

 
П Р О Г Р А М А 

за заштита, спасување и  управување со кризи  
на општина Ѓорче Петров за 2021 година 

 
 

I. Вовед        
Заштитата и спасувањето претставува збир на мерки и активности кои се 

преземаат од страна на субјектите во системот со цел навреме да се откријат и 
спречат настанувањата и отстранат последиците  од настанатите природни 
непогоди и други несреќи во мир, вонредна и воена состојба. 

    
Со планските и програмските мерки, кои се преземаат пред настанувањето на 

природни непогоди и други несреќи за време на настанувањето, по настанатите 
непогоди и несреќи се овозможуваат реални услови за заштита и спасување на 
луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, 
животинскиот и растителниот свет и културното наследство.  

  
Заштитата и спасувањето е работа од јавен интерес, кој преставува поврзан 

процес за планирање, програмирање, организирање, раководење, командување, 
координирање, спроведување, финансирање и надзор за навремена и ефикасна 
превенција. Истата се засновува на следните основни начела : 

Секој има право на заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи  
Приоритет имаат животите и здравјето на луѓето 
Секој граѓанин е должен да помага во рамките на своите можности  
 

     Општината и субјектите на својата територија се должни навреме да ги 
организираат и превземаат превентивните и оперативните мерки за заштита и 
спасување  за време  на кризи  настанати од елементарни непогоди и друг вид на 
природни несреќи.           

Во денешно време се соочуваме со различни предизвици кои директно се 
поврзани со природни непогоди и другите несреќи кои во основа се непредвидливи 
и со истите се причинуваат енормни човечки загуби и предизвикуваат материјални 
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 штети. Поради тоа неопходно се наметнува потребата од преземање на 
превентивни мерки во заштитата и спасувањето.  

Општината Ѓорче Петров согласно законот за Заштита и Спасување и 
управување со кризи и другите подзаконски акти презема соодветни мерки и 
активности за заштита на граѓаните и материјалните добра на целата територија од 
општината ,а со предвидените мерки и активности кои се зацртани во оваа програма 
се сака да се направи чекор напред во заштитата ,спасувањето и управувањето со 
кризи, а со цел да се нагласи пред се превентивната улога како предуслов во 
заштитата на граѓаните и материјалните добра, природните богатства , 
животинскиот и растителниот свет и културното наследство. 

 
II. Програмски Активности 

 1.  Ажурирање на процената за загрозеноста од природни непогоди и другите  несреќи 
на територијата на општината Ѓорче Петров за 2021 година . 
 1.1. Тековно ажурирање на изготвените плански документи по мерките од планот за 
заштита и спасување. 
1.2. Редовно ажурирање на персоналот вклучен општинскиот штаб за заштита и 
спасување  и универзалната единица  за заштита и спасување. 
2. Определување и соодветно опремување на просторија за активности на 
Општинскиот штаб за заштита и спасување, со: 

Штабска маса со 10 столици 
Метална каса 1   
Компјутер 1 

2.1. Определување на магацински простор за сместување на опрема и сретства за 
работа на Универзалната единица и просторните единици за заштита и спасување. 
 
 3 .  
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Бр Активност Извор на 
финансирање 

Временска рамка Проценет 
буџет 
/денари/ 

1. Опрема за членовите на 
општинскиот штаб и 
универзалната единица за 
заштита и спасување 

Буџет на 
општина 
Ѓорче Петров 

Реализација во текот 
на годината согласно 
годишниот план за 
јавни набавки 

50.000,00 

2. Организирање на обука за 
припадниците на 
универзалната единица за 
заштита и спасување 

Буџет на 
општина 
Ѓорче Петров 

Второ тромесечие 30.000,00 

3. Организирање на предавање 
за вработените и учениците 
во ООУ и вработените во 
ЈОУДГ 

Буџет на 
општина 
Ѓорче Петров 

Прво и второ 
училишно полугодие 

40.000,00 

4. Редовен сервис и одржување 
на противпожарните апарати 
во општината, месните и 
урбаните заедници, ЈОУДГ „ 
Росица“  и основните 
училишта 

Буџет на 
општина 
Ѓорче Петров 

Реализација во текот 
на годината согласно 
годишниот план за 
јавни набавки 

120.000,00 

5. Сервис и одржување на 
хидрантската опрема во 
објектите на општината 

Буџет на 
општина 
Ѓорче Петров 

Реализација во текот 
на годината согласно 
годишниот план за 
јавни набавки 

50.000,00 

6. Редовна дезинфекција и 
дератизација на општинските 
објекти, Основните училишта,  
објектите на ЈОУДГ „ Росица“ 
и шахтите на територијата на 
општината. 

Буџет на 
општина 
Ѓорче Петров 

Дератизацијата на 
шахтите се врши 
двапати годишно во 
координација со Град 
Скопје, 
Дезинфекцијата  во 
текот на годината  

900.000,00 

7. Осигурување на општинските 
објекти 

Буџет на 
општина 
Ѓорче Петров 

Реализација во текот 
на годината согласно 
годишниот план за 
јавни набавки 

250.000,00 

8. Зимско одржување на 
сервисните и станбените 
улици и на локалните 
патишта на територијата на 
општината 2020/2021 година 

Буџет на 
општина 
Ѓорче Петров 

Време за реализација 
од 15 Ноември 2020  
до 15 април 2021 
година 
 

7.000.000,00 

9. Одржување на 
громобранските инсталации 
на сите објекти сопственост 
на општината 

Буџет на 
општина 
Ѓорче Петров 

Реализација во текот 
на годината согласно 
годишниот план за 
јавни набавки 

50.000,00 

10. Чистење  на оџаци  на 
општинските објекти, 
објектите на општинските 
основни и подрачните 

Буџет на 
општина 
Ѓорче Петров 

Време за реализација 
I  и  II шестомесечие 
од годината 

295.000,00 
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4. Определување финансиски сретства за граѓани од територијата на општината 
чии домови биле оштетени од природни непогоди и други несреќи 

Време на реализација тековно во годината 
Потребни финансиски сретства 800.000,оо денари. (посебна буџетска резерва) 
 

III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма, во износ од 
8.785.000,оо денари, е предвидено со Буџетот на општината за 2021 година. 

Дополнителни финансиски сретства можат да бидат обезбедени и од спонзорства 
и донации. 

За одредени активности кои не се содржани во Програмата, а за кои Советот на 
Општина на предлог на Градоначалникот ќе процени дека по својата актуелност  се 
од  поширок јавен интерес, за истите ќе бидат предвидени и дополнителни 
финансиски сретства од Буџетот на општината. 

До советот на општината по реализацијата на годишната програма се доставува 
извештај за потрошените финансиски средства за програмските мерки и активности. 
 Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Ѓорче Петров“.                                    

 
Број 08-2040/20      Совет на општина Ѓорче Петров 
Од 28.12.2020 година              Претседател, 
Скопје                 Илија Спасовски с.р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

училишта и објектите на 
детската градинка 

ВКУПНО                                                                                    8.785.000,00 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен  
Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1  точка 3 од Статутот на општина Ѓорче Петров-
Пречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и 
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров 
(Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), градоначалникот на 
општина Ѓорче Петров донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
за објавување на Одлука за давање на трајно користење  на објект  

„Училишна спортска сала” на општинското основно училиште „Јоаким Крчоски“ Волково, 
општина Ѓорче Петров 

 
 
 Се објавува Одлуката за давање на трајно користење  на објект „Училишна спортска 
сала” на општинското основно училиште „Јоаким Крчоски“ – Волково, општина Ѓорче Петров, 
што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Четириесет и деветтата седница на 
советот, одржана на ден 28.12.2020 година. 

 
 
 
Број 09-2165/19                ГРАДОНАЧАЛНИК НА                                                     
од  28.12.2020 година                       ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
Скопје                                                                       Александар Наумоски с.р. 


