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Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на 
РМ број 5/ 022) во врска со  2 и 3 од Законот за јавна чистота („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 
44/15, 147/15 и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
122/21), член 16 став 1 точка 22 и 23 од Статутот на oпштина Ѓорче Петров-(Пречистен 
текст)(Службен гласник на oпштина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарните одлуки 
за измена и дополнување на Статутот на oпштина Ѓорче Петров (Службен гласник на 
oпштина Ѓорче Петров број  3/19 и 5/21), советот на општина на 6-тата на седницата 
одржана на ден 30.12.2021 година ја донесе следната: 

П Р О Г Р А М А 
За јавни работи на територија на општина Ѓорче Петров за 2022 година 

 
1. Цел на Програмата 
2. Обем, видови, динамика и ниво на одржување 
3. Организациска поставеност и обврски на учесниците 
4. Постапка и критериуми за ангажирање на лица за вршење на јавни работи 
5. Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на програмата 
6. Извршување на програмата и надзор 
7. Завршни одредби 

 
1.Цел на Програмата 
 

Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и 
реализација на одржувањето на чистотата на јавните површини, одржувањето на 
зеленилото на јавните површини и парковите на територија на Општина Ѓорче 
Петров, одржување на локалните улици, патишта, јавни пешачки површини и 
тротоари  во зимски услови  на подрачјето на општината и сл. активности, и тоа преку:  

 
                   -   одредување на видот и обемот на работите ; 

 
                   -  дефинирање на работата и задолженијата на сите  учесници кои се 
одговорни за реализација на Програмата; 
 
                   - дефинирање на обврските на сите директни учесници во реализација на 
оваа Програма. 
 
2. Обем, динамика и ниво на одржување 

 
Тргнувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем и начинот на 

вршење на работите зависи од: 
 
- Густината на населението на делови на Општината, 
- Фреквенција на луѓе и моторни возила, 
- Вид и број на јавни, станбени, деловни и инфраструктурни објекти 
- Време на извршување на јавните работи 
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- Квалитет на извршување   
 
3. Организациска поставеност и обврски на учесниците  

 
Одделението за инвестиции, комунална дејности и тековно одржување на 

Општина Ѓорче Петров е носител на работите и активностите кои се однесуваат на 
севкупното организирање и функционирање на работите предвидени со оваа 
Програма. За таа цел Општината  ангажира работници, кои под директна 
организација и надзор од одговорни лица за работа на терен  ги извршуваат 
поставените работни задачи по определни реони.  

 
                  Општина Ѓорче Петров остварува потребна соработка и со Градот Скопје и 
јавните претпријатија основани од Градот, при појавена зголемена потреба од 
вршење на работите. 
 

Општина Ѓорче Петров соработува и со концесионерот за собирање, третман 
и транспорт на  комунален смет во руралнииот дел на општината. 

 
Обврски на ангажираните работници се:  
 
- одржувањето на чистотата на јавните површини (чистење на смет, празнење 

на уличните корпи за отпадоци, чистење на суви лисја, гранки и сл),  
- одржувањето на зеленилото на јавните површини и парковите на територија 

на Општина Ѓорче Петров (косење трева, поткастрување гранки и сл.),   
-  одржување јавни пешачки површини и тротоари  во зимски услови  на 

подрачјето на општината (чистење на пешачките премини, пешачките патеки, 
плочници  и тротоари, целосно чистење на мостовите, чистење на снег од уличните 
клупи и корпи за одпадоци) и сл. 

 
 

      Потребна механизација, опрема, материјали и работна сила: 
 
- механизација и опрема сопственост на општината:  
  - два(2) камиони   
   - две (2) возила Лада Нива 
    - алат (лопати, метли, колички, пили, струшки, копачи, канти и сл.) 
    - косилки за трева (тракторки), тримери, дувалки, телескопски пили, 
   - заштитна опрема, облека и обувки 
 
- механизација и опрема од договорна фирма за зимско одржување: 
    - моторно возило со нож и рикораспрскувач со носивост на корпа над 4,5 т, 
   - моторно возило со нож и рикораспрскувач со носивост на корпа од 0.9 до 4,5 
т, 
    - мала машина со нож за чистење на тротоари од снег (бобкет), 
    - градежна машина за утовар (скип), 
   - камион за транспорт на снег од јавни површини 
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- механизација и опрема од договорна фирма за чистење на смет: 
   - специјално возило за собирање на смет од јавни пешачки површини со  
   - моторно возило – цистерна за миење на улици со капацитет на цистерна до 8 
м3 

- механизација и опрема од договорна фирма за чистење на отпад (депонии и 
др. отпад): 
    - комбинирана машина утоварач-ровокопач 
     - мала машина за утоварање со зафатнина на корпа од 0,3 м3 до 0,5 м3 
     - мала машина за утоварање со зафатнина на корпа од 2,5 м3 до 3,5 м3 
    - камион кипер со зафатнина на сандак мин 10 м3 
     - камион кипер со зафатнина на сандак од 3,5 м3 до 5 м3 
 
  Работна сила:  
 
   - Ангажирани сезонски работници, 
   - Мобилна единица за зимско одржување,  
   - Работници од договорни фирми за чистење на снег и смет, 

 
4. Постапка и критериуми за ангажирање на лица за вршење на јавни работи 
 
 Изборот на  работниците кои треба да се нагажираат за спроведување на 
активностите предвидени со  прогрмата  се врши со постапка за избор, односно по пат 
на  јавен оглас. За таа цел Градоначалникот  формира комисија за спроведување на 
постапката.  
 

Основни критериуми врз основа на кои одлучува Комисијата се: 
 
- претходно работно ангажирање во наведената  областа (се смета како 

предност) 
  
- невработени лица пријавени во Агенцијата за вработување на Република 
Македонија (корисници на паричен надоместок  имаат предност), 

 
- работноспособни, 
 

 Потребата од ангажирање работници, периодот за кој би се ангажирале истите, 
како и висината на надоместокот за извршените работи се регулираат со одлука на 
Советот на Општина Ѓорче Петров.   
 
 
5. Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на програмата 
 

Финансирањето на активностите предвидени со оваа Програма  се врши со  
средствата предвидени во Буџетот на општината Ѓорче Петров за 2022 година, во 
програмата Ј.4  во износ од 15.600.000,00 денари. 
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За реализација на  програмата  се обезбедуваат финансиски средства за 
набавка на алат и ситен инвентар, заштитна опрема, обувки, униформи, набавка, 
поправка и одржување на машини за одржување на јавни зелени површини, 
надоместоци за ангажираните работници и сл. 

  
 

6. Извршување на програмата  
 
Програмата  ја следи и реализира Градоначалникот на општината преку 

Одделението за инвестиции, комунални дејности и тековно одржување - Секторот за 
урбанизам,комунална дејности и инвестиции на Општина Ѓорче Петров. 

 При реализацијата на програмата се  изготвуваат на планови за работа на 
терен и се изготвуваат  извештаи за нивно извршување. 

До советот се доставува годишен извештај за реализација на Програмата за 
извршување на јавни работи 
 
7.Завршни одредби 
 
 Програмата стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Ѓорче Петров“.   
 
 
Број 08-2326/4     Совет на општина Ѓорче Петров 
Од 30.12.2021 година         Претседател, 
Скопје                  Ленче Нелоска с.р.                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


