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Изработка на Детални Урбанистички Планови-ДУП  согласно нов ГУП на 
град Скопје 2012-2022год. 

1. ДУП за четврт С3 06 
Големина на плански опфат:  45.61ха; 
вредност со  ДДВ    236.000.00ден.   
платено                        000,000ден 
за доплата                236.000.00ден. 

Фаза: Одобрена  Планска програма . 
Планот е во фаза на работа и е доставен Предлог план до одделение за просторно и 
урбанистичко планирање. 

Изготвувач:  Ин Пума  ДОО  Скопје ;  
Договор бр :  03-24/19;  0307-105/1  од  07.06.2013; 
Анекс договор (ДЕЛ 6) бр.03-1015/1 од 21.03.2019год. и ИН- ПУМА бр.0307-165 од 15.03.2019год. 

2. ДУП за четврт С3 13   
Големина на плански опфат:  51.70ха; 

 вредност со ДДВ          1.300.023.00ден. 
платено               000,000ден 
за доплата         1.300.023.00ден. 

Фаза:            Oрганизирани се две  јавни анкети 
        Потребно е да се обезбеди позитивно мислење од  Град Скопје, АКН и други институции 

Изготвувач:    Ин Пума  ДОО  Скопје. 
Договор бр:    03-46/23; 0307-327/3 од 18.10.2013; 
Анекс договор (ДЕЛ 8) бр.03-1014/1 од 21.03.2019год. и ИН -ПУМА бр.0307-164 од 15.03.2019год.

 3. ДУП за четврт С3 14  
Големина на плански опфат:  64.96ха; 
вредност со ДДВ   1.633.120.00ден.  
платено          979.872.00ден 
за доплата          653.248.00ден 

Фаза:   Одобрена Планска програма, изработен предлог план.Одржани се две јавни анкети. 
Добиено мислење од Град Скопје со забелешки. Потребно е да се постапи и да се 
организира повторна јавна анкета. 

Изготвувач:    Иванов Инженеринг ДООЕЛ  Битола. 
Договор бр: 03-46/26; 03-38/13  од  21.10.2013; 
Анекс договор (ДЕЛ 9) наш бр.03-1175/1 од 03.04.2019год. и Иванов Инженеринг бр.0307-15/2019 од 

29.03.2019год. 

4.   ДУП за четврт С3 16 
 Големина на плански опфат:   47.38ха; 
  вредност  со  ДДВ       680.797.00ден.  
  платено                            000,000ден 
  за доплата                     680.797.00ден. 
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Фаза:   Одобрена  Планска програма. Има работна верзија на планско решение. 

Изготвувач: ГИМ МАКЕДОНИЈА АД, Скопје, 
Договор бр: 03-24/32;  1002-447/8  од 14.06.2013; 
Анекс договор наш бр.03-1013/1 од 21.03.2019год. и ГИМ 1002-408/1 од 06.03.2019год. 

 5. ДУП за четврт С3 21  
Големина на плански опфат: 82.30ха; 
вредност со  ДДВ          1.911.600.00ден. 
платено                 764.640.00ден 
за доплата         1.146.960.00ден 

Фаза:  Постапка за изготвување на планско решение 

Изготвувач: Иванов Инженеринг ДООЕЛ  Битола. 
Договор бр:  03-46/26; 03-38/13  од 21.10.2013; 
Анекс договор (ДЕЛ 11) наш бр.03-1175/1 од 03.04.2019год. и Иванов Инженеринг бр.0307-15/2019 од 

29.03.2019год. 

ДУП за Четврти со површина помала од 30ха  со отпочната постапка за 
донесување  

6.   ДУП за четврт С3 12  
  Големина на плански опфат: 19.06 ха; 
 вредност со ДДВ  477.900.00ден.  

   платено         286.740.00ден 
   за доплата           191.160.00ден. 

Фаза:            Нацрт ДУП утврден на Совет и завршена јавна анкета. 
   Изработување на нов геодетски елаборат и организирање  

          на повторна јавна анкета.   
Изготвувач:  Иванов Инженеринг  ДООЕЛ Битола. 
Договор бр:  03-46/26; 03-38/13  од 21.10.2013; 
Анекс договор (ДЕЛ 7) наш бр.03-1175/1 од 03.04.2019год. и Иванов Инженеринг бр.0307-15/2019 од 

29.03.2019год.  

7. ДУП за четврт С3 25 
Големина на плански опфат:  28.49ха; 
вредност со  ДДВ      199. 420.00ден.  
платено                          000.000.00ден 
за доплата                   199. 420.00ден. 

 Фаза:  Нацрт план без стручна ревизија - Планот е застанат заради 
детектирани проблеми во ГУП Скопје 2012/2022 (несоодветна регулација на коритото 
на река Вардар). 
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Изготвувач:  ДПУ БИЛД ДООЕЛ  Скопје. 
Договор бр: 03-24/31;195/13    од 14.06.2013
Анекс договор наш бр.03-2010/1 од 03.06.2019год, и БИЛД 0306/43/19 од 07.06.2019год 

Изработка на Детални Урбанистички Планови-ДУП  согласно ГУП на Град 
Скопје 2012-2022год.за кои е потребна јавна набавка 

8.     ДУП за четврт С3 05 
 Блок СЗ 05.02, Блок СЗ 05.03, Блок СЗ  05.04 и   БлокСЗ 05.05 
  Големина на плански опфат:    42.46ха;  

Фаза:   Донесен Урбанистички план за четврт СЗ 05 од Град Скопје.  
Добиени се изводи од УПЧ . 

Изготвувач: Потребно е да се спроведе постапка за избор на изработувач на  планот. 

  9. ДУП за четврт С3 27   
Големина на плански опфат:  34.92ха;  

Фаза:             Добиени се изводи од УПЧ за градска четврт СЗ 27.  
Изготвувач: Потребно е да се спроведе постапка за избор на изработувач  на  планот.  

10. ДУП за четврт С3 09 
Големина на плански опфат:  113.01ха; 

Фаза:  Се чека донесување на  Урбанистички план за четврт СЗ 09 од Град Скопје.  
По донесување на РПЧ за СЗ 09, потребно е да се спроведе постапка за избор на 
изработувач на  планот(еден блок).  

Изработка на Урбанистички Планови за Села и урбанистички планови вон 
населено место 

11. УПС за село НОВО СЕЛО
Големина на плански опфат:  126.56 ха;  
вредност по договор    1.378.830,00 ден.
платено   827.298.00ден 

  275.766.00ден 
за доплата   275.766.00ден 

Фаза:  ДОНЕСЕН, КОМПЛЕТНО ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА

Изготвувач: ИН-ПУМА Доо Скопје.  
Договор бр:  03-45/17; 0307-183/3  од 27.06.2014; 
Анекс договор  за Дел 1-Ново Село со наш бр.03-384/1 од 30.01.2019год.  и ИнПума 0307-69 од 
01.02.2019год. 
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12.  УПС за село ВОЛКОВО 
Големина на плански опфат:         328.20 ха; 
вредност по договор           1.853.615,00 ден. 

  платено                556.084.50ден (30%) 
за доплата         1.853.615,00 ден. 

Фаза:      Организирана  Јавна анкета и стручна презентација. 
  Изработка на планско решение. 

        Изработени се заштитно конзерваторски основи од НУ Заштитно конзерваторски центар 
Изготвувач: „ЛОУТЕК’ Доо Скопје. 
Договор бр:  03-58/21 од 09.09.2015; 20-1/015  од 14.09.2015; 
Анекс договор (Дел 1)наш бр.03-860/1 од 08.03.2019год.,и Лоутек 19-1/019 од 04.03.2019год. 

13.  УПС за село НИКИШТАНЕ 
Големина на плански опфат:         46.30 ха; 
вредност по договор      767.000,00 ден. 

 платено           000.000.00ден 
 за доплата           767.000,00 ден. 

Фаза:                  Почетна фаза – обезбедени индикации од АКН и услови за планирање на просторот. 
Изготвувач:    Иванов Инженеринг  ДООЕЛ Битола. 
Договор бр:  03-45/19; 03-42/14  од 30.06.2014; 
Анекс договор (Дел 2) со наш бр.03-1174/1 од 03.04.2019год. и Иванов Инженеринг бр.0307-14/2019 од 
29.03.2019год. 

14. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПС за село ОРМАН, Блокови 
11,12,13,14,15.1,15.2, 16 И 17 
Големина на плански опфат:    65.00 ха; 

вредност по договор    со ДДВ   755.200,00 ден. 
  платено                 000.000.00ден 
  за доплата          755.200,00 ден. 

Фаза:                  Организирана јавна анкета. 
Изготвувач:    ИН-ПУМА Доо Скопје. 
Договор бр: наш бр. 03-30/10 од 14.05.2019год.; 0307-149/1  од 17.03.2019; 

Изработка на Урбанистички План за село и вон населено место за кои е 
потребно да се спроведе јавна набавка 

15.         Изменување и дополнување на УПВНМ Клучка стопански двор УЕ А,УЕ Б-
Блок 6 и УЕ В 
Големина на плански опфат:       83.35 ха; 
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Фаза:  Потребно е да се спроведе постапка за избор на изготвувач на планот. 
Изготвувач:   Потребно е да се спроведе јавна набавка 

16.  Изменување и дополнување УПВНМ Веле Поле-Блокови 
3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 и 14  

Големина на плански опфат:   151,92ха 
Фаза:              Потребно е да се спроведе јавна набавка. 
Изготвувач:   Потребно е да се спроведе јавна набавка 

Изработка на Урбанистички Планови за кои е прифатена приватна иницијатива  

17. Изменување и дополнување на ДУП за градска четврт СЗ 03, Блок 8
По прифатена иницијатива на приватно лице на негова сметка

 Големина на плански опфат:    0.93 ха; 

Фаза:   Одобрена планска програма.Спроведена Јавна анкета. Потребно е да се обезбеди 
позитивно мислење од Град Скопје. 

Изготвувач:  ГИМ МАКЕДОНИЈА АД, Скопје, 

18. Изменување и дополнување на ДУП за градска четврт СЗ 03, Блок 3
По прифатена иницијатива на приватно лице на негова сметка

Големина на плански опфат:   1.47 ха;  

Фаза:  Потребно е да се обезбеди согласност од  министерство за транспорт и врски. 
Изготвувач: ИН ПУМА , Скопје, 

19. ДУП за градска четврт СЗ 24, Блок СЗ24 .03
По прифатена иницијатива на приватно лице на негова сметка

          Големина на плански опфат:    4,61 ха; 

Фаза:          ДОНЕСЕН ПЛАН 
Изготвувач: БИЛД УРБАН ДООЕЛ  Скопје 

20. ДУП за градска четврт СЗ 15
По прифатена иницијатива на приватно лице на негова сметка

 Големина на плански опфат:    14,43 ха; 

Фаза:        Донесен со  одлука на Совет. 
 Потребно е да се обезбеди известување од АКН за дигитално преклопување на планот, 
после кое планот станува применлив 

Изготвувач: ИН ПУМА , Скопје, 
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21. ДУП СЗ 05 Блок СЗ 05.01
По прифатена иницијатива на приватно лице на негова сметка

Големина на плански опфат:       13,16 ха;

Фаза:  Одобрена планска програма, изготвување на планско решение 
Изготвувач: БИЛД УРБАН ДООЕЛ  Скопје 

22. ДУП за четврт С3 24 Блок СЗ 24.01,СЗ 24.02 и СЗ 24.04
Големина на плански опфат:   47,08ха;

Фаза:            Организирана прва јавна анкета. 
  Потребно е да се обезбедат позитивни мислења од Град Скопје и др.институции и да се 
организира повторна јавна анкета 

Изготвувач: БИЛД УРБАН ДООЕЛ  Скопје 

23. Изменување и дополнување УПВНМ Веле Поле -Блок 7

  Големина на плански опфат:       20,53ха 
Фаза:    Одобрена планска програма. Се изготвува планско решение. 

 Изготвувач:   НИМАЕР ДООЕЛ Струга 

24.   ЛУПД со намена Е2 – комунална супраструктура (фотоволтажни ќелии) со 
јачина до 1 МW, за дел од КП 393/1 КО Орман-вон г.р., Општина Ѓорче Петров 

Големина на плански опфат:       2.76ха, 
Фаза:  Потребно е обезбедување на позитивно мислење од АКН. 

  Потребно е да се обезбеди согласност за трајна пренамена. 

Изготвувач:   Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг 
ЧИП ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ПРОГРАМА ЗА УРБАНА ОПРЕМА: 
Програма за поставување на урбана опрема за 2019-2024год. 
ДОНЕСЕНА 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА: 

ОДОБРЕНИ 

1. Проект за инфраструктура за новопланирана индустриска улица 1.1 во УПВНМ Клучка
стопански двор во УЕ А, за поврзување на општински пат (О 25) улица Пат за економија
од ГУП на Град Скопје до Улица 1 од УПВНМ Клучка стопански двор, КО Кучково и КО
Волково, Општина Ѓорче Петров
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Изработувач: Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје 

2. Проект за инфраструктура за локален пат на К.П. бр. 2336 дел, 2409 дел, 2429 дел и
2431 дел, К.О. Кучково, Општина Ѓорче Петров

  Изработувач: Трговско друштво за просторни и урбанистички планови, проектирање, 
инженеринг и др. УРБАНПЛАН ДОО Тетово 

АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ 

ОДОБРЕНИ 

Приватни иницијативи 

1. Архитектонско – урбанистички проект за промена на граница на ГП 4.6 и ГП 4.11 со
основна класа на намена А1 – Домување во станбени куќи од ДУП за дел од УЗ Даме
Груев – УБ 2, КО Ѓорче Петров 5 – Лепенец, Општина Ѓорче Петров
Изработувач: Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје

2. АУП за формирање на градежни парцели на КП 2637/1, КО Волково, со намена А1-
домување во станбени куќи од општ акт за Село Волково, Општина Ѓорче Петров - Скопје 

Изработувач: Друштво за проектирање, ревизија и надзор ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје 

ОДОБРЕНИ ТЕХНИЧКИ ИСПРАВКИ 

1.  Техничка исправка за ГП 26.17 од Детален урбанистички план за У.З. „Дексион“,
Општина   Ѓорче Петров, Скопје

 Изработувач: ИН ПУМА , Скопје, 

2. Техничка исправка на ГП1.2,ГП2.1,ГП2.85,ГП4.108,ГП4.109,ГП4.110, ДУП за градска
четврт СЗ 20, Општина Ѓорче Петров - Скопје (Одлука бр.08-3187/3 од 01.10.2019) 

  Изработувач: Иванов Инженеринг  ДООЕЛ Битола. 

3. Техничка исправка ГП2.71, ГП2.72, ГП2.73,ГП2.74,ГП6.35,ГП6.36, ДУП за градска четврт СЗ
20, Општина Ѓорче Петров - Скопје (одлука бр.08-3187/3 од 01.10.2019) 

  Изработувач: Иванов Инженеринг  ДООЕЛ Битола. 

4. Техничка исправка на урбанистички план за ГП 10.18 од ДУП Мирче Ацев 38, Општина
Ѓорче Петров, (донесен со одлука бр. 07-733/3 од 10.07.2001) 

Изработувач: Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје 

5. Архитектонско-градежна документација
5.1.Елаборат за заштита на животна средина 
5.1.1. Елаборат за заштита на животна средина за основен проект за реконструкција на 
ул.Атанас Коцарев. 
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5.1.2. Елаборат за заштита на животна средина за основен проект за реконструкција на 
ул.Наум Чакаров, 
5.1.3. Елаборат за заштита на животна средина за основен проект за изградба на станбена 
улица 1,Кисела Јабука(за патека поред канал), 
5.1.4 Елаборат за заштита на животна средина за основен проект за реконструкција на 
ул.Крсто Раковски, 
5.1.5 Елаборат за заштита на животна средина за основен проект за реконструкција на 
ул.Кузман Капидан, 
5.1.6 Елаборат за заштита на животна средина за основен проект за реконструкција на 
ул.Апостол Пеков, 

5.1.7 Елаборат за заштита на животна средина за основен проект за Атмосверска канализација 
за улици Арсо Мицков и Николај Островски. 

 II. Подпрограма Ф.2. и Ф.3. за уредување на градежно
земјиштеи уредување на просторот во руралното подрачје 

1. Подпрограма  ФA. и ФD. За уредување на градежно земјиште класифицирано
по основни сметки

482.110 Подготовка на проекти вклучувајчи дизајн на улици, пешачки патеки, 
плoштади и други јавни површини 

1. Изработени се основни проекти за изградба и реконструкција на повеќе   улици во
општината и тоа за: 

1.1 Барања за изработка на елаборати за потреби на одделението (за изложување 
на парцели, за експропријација, за ажурирана геодетска подлога итн. По 
добивањето на Елаборатот, проверка па поднесување на барање во АКН за 
изложување на парцелите – следење на целата постапка.  

1.2 Изработен основен проект за доградба на делови од Фекална канализација на 
постоечка мрежа во н.м. Волково, Стопански Двор и Кисела Јабука општина 
Ѓорче Петров / анекси  

1.3 Изработен основен проект за Ново планирана улица 1 во о. Ѓорче Петров ( 
сообраќаен) 

1.4 Изработен оовен проект за  реконструкција на ул. Кузман Шапкарев општина 
Ѓорче Петров (сообраќаен) 

1.5 Изработен основен проект за реконструкција на ул. 31 ( сообраќаен, ревизија, 
атмосферска) 

1.6 Изработка основен проект за чистење и оддржување на Волковски, Новоселски 
и Свиларски канал во општина Ѓорче Петров ( хидротехника) 

1.7 Изработка основен проект за реконструкција на канал за наводнување во 
атарот на с. Орман во општина Ѓорче Петров ( хидротехника, градежни 
конструкции) 

1.8 Изработка основен проект за Стамбена улица 1 – фаза 1, Кисела Јабука во 
општина Ѓорче Петров 
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1.9 Изработка основен проект за ул. Борис Бојаџиски, во општина Ѓорче Петров   ( 
градежен дел, ревизија) 

1.10 Изработка основен проект за изградба на крак на  ул. 3 – пристапна улица во 
општина Ѓорче Петров 

1.11 ( градежен дел, ревизија) 
1.12 Елаборат за  геомеханички истражни работи  за објект мал покриен базен на ГП 

2.13 од ДУП Крајбрежен Појас, локалитет – спортски терени, општина Ѓорче 
Петров (геомеханика) 

1.13 Изработен основен проект за реконструкција на ул. 20 во Волково општина 
Ѓорче Петров                         ( сообраќаен, ревизија) 

1.14 Изработен основен проект за реконструкција на ул. Мснчу Матак општина Ѓорче 
Петров                         ( сообраќаен, ревизија, атмосферска) 

1.15 Изработен основен проект за реконструкција на ул. 40 во Волково општина 
Ѓорче Петров                         ( сообраќаен, ревизија) 

1.16 Изработен основен проект за реконструкција на ул. 24 во Волково општина 
Ѓорче Петров                         ( сообраќаен, ревизија) 

1.17 Изработен основен проект за реконструкција на ул. 22 во Волково општина 
Ѓорче Петров                         ( сообраќаен, ревизија) 

1.18 Изработен основен проект на ул. Борис Бојаџиски општина Ѓорче Петров ( 
сообраќаен, фекална,атмосферска) 

1.19 Изработен основен проект за доградба  на  крак  од Фекална канализација  на 
градска четврт СЗ 11, I Фаза општина Ѓорче Петров ( хидротехника) 

1.20 Изработен основен проект за партерно уредување – сообраќаен полигон во ОУ 
Ѓ. Петров - Скопје општина Ѓорче Петров 

1.21 Изработен основен проект за Стамбена улица 1 , партерно уредување на 
пешачка улица и крак – Кисела Јабува општина Ѓорче Петров  

1.22 Изработен основен  сообраќаен проект на раскрсница во сред с. Волково со 
краци према Пруга с. Орман и с. Кучково - општина Ѓорче Петров  

1.23 Изработен елаборат за заштита на животна средина согласно проектите за 
инфраструктура  за основните проекти за анекси на фекална канализациона 
мрежа во с. Волково - општина Ѓорче Петров  

1.24 Изработен основен  проект за реконструкција на Паркинг кај  КАМ Маркет во 
општина Ѓорче Петров. 

1.25 Изработен основен  проект за уредување на Паркинг кај  ООУ Јоаким Крчовски 
во  општина Ѓорче Петров. 

1.26 Изработен основен  проект за патека  кај  ООУ Јоаким Крчовски во  општина 
Ѓорче Петров. 

1.27 Изработен основен  проект за паркинг кај стара полициска станица  во  општина 
Ѓорче Петров. 

1.28 Изработен основен  проект за уредување  за паркинг кај  стадион Ф-ка 
Македонија  во  општина Ѓорче Петров. 

1.29 Изработен основен  проект за уредување  за паркинг спроти Реонски парк    во 
општина Ѓорче Петров. 

1.30 Изработен основен  проект за реконструкција на ул. Шарпланинска- крак во н. 
Даме Груев. (градежен дел, водовод и канализација) 
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За проектирање на улиците, согласно законската регулатива, избрана е фирма 
согласно Закон за Јавни Набавки при што како најповолна е избрана фирмата 
Прима Инженеринг Скопје.   
Средствата за изработка на проектите во висина од 10.549.220,00ден се 
обезбедени од Буџетот на Општината. 

481.210 Проекти за јавни објекти 
1. Изработен е основен проект  за адаптација за постоечка котлара во ОУ Димитар

Поп Георгиев Беровски, општина Ѓорче Петров ( архитектура, термотехника) 
2. Изработен е основен проект  за адаптација за постоечка котлара во ОУ Тихомир

Милошевски, о. Ѓорче Петров (термотехника) 
3. Изработен е основен проект  за партерно уредување на јавна површина наменета

за пешачко движење, детски игралишта, јавни собири - Корзо, о. Ѓорче Петров 
(архитектура, конструктивен, електрика) 

4. Изработен е елаборат за заштита на животна средина  за партерно уредување на
јавна површина наменета за пешачко движење, детски игралишта, јавни собири 
- Корзо, о. Ѓорче Петров  

482.120 Изградба на улици, пешачки патеки, плоштади и др. јавни површини 

1. Изградба на улици

- Изградба - реконструкција на локален пат од с. Волково - с. Кучково со 
финансиски средства  од  Вкупно: 16.992.000,00 ден. 
Изведувач на работите беше  Ф-ка КАРПОШ АД  Скопје. 
Договор бр. 03-64/11 од 23.09.2019 год во вкупна вредност од ден со 
16.992.000,00 ДДВ. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни Набавки. 
  Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни Набавки при 
што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.  

Изградба на улици во урбан дел на општината Овие улици ги изведува фирмата 
РМК ГРАДБА с. Цветово   која работата ја доби на тендер  за Јавни набавки. 
Договор со финансиски средства од 3.00.000,00 со без ДДВ.  
Добовор бр. 03-03/7 од 22.01.2020 год. Изборот е извршен согласно Закон за 
Јавни Набавки. 
Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни Набавки при 
што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.  

Изградба на улици во СЗ 18 (Александрија) Изведувач на работите беше  Ф-ка 
КАРПОШ АД  Скопје. 
Договор бр. 03-42/11 од 13.08.2020 год во вкупна вредност од ден со 
3.389.000,00  без ДДВ. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни Набавки. 
  Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни Набавки при 
што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.  

Реконструкција на ул. Антон Кецкаров (лев и десен крак) Овие улици ги 
изведува ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС –Скопје која работата ја доби на 
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тендер  за Јавни набавки. Договор со финансиски средства од 847.000,00 со без 
ДДВ.  
Добовор бр. 03-43/12од 19.08.2020 год. Изборот е извршен согласно Закон за 
Јавни Набавки. 
 Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни Набавки при 
што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.  

Реконструкција на ул. Радушка прва фаза во Урбаниот дел на општината, 
финансирано  од општина Ѓорче Петров, изведувач на работите беше фирмата 
ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ – с. Бразда Чучер Сандево – Скопје во вредност од 
3.718.000,00 без ДДВ. 
Добовор бр. 03-54/12од 09.09.2020 год. Изборот е извршен согласно Закон за 
Јавни Набавки. 
 Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни Набавки при 
што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.  

Реконструкција на локален пат од с. Орман – према Магистрала, во должина од 
л=500м. финансирано преку,  центар  за развој на  СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН. 

Реконструкција на ул. Стево Филиповиќ, ул. Даутица во Урбаниот дел на 
општината, финансирано  од општина Ѓорче Петров, изведувач на работите 
беше Јавното Предпријатие ,, Улици и Патишта,,. 

Изградба на улици во рурален дел на општината Овие улици ги изведува 
фирмата РМК ГРАДБА с. Цветово   која работата ја доби на тендер  за Јавни 
набавки. Договор со финансиски средства од 3.00.000,00 со без ДДВ.  
Добовор бр. 03-03/7 од 22.01.2020 год. Изборот е извршен согласно Закон за 
Јавни Набавки. 
Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни Набавки при 
што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.  

Реконструкција (изградба) на кружен тек во с. Волково со вкупна сума 
5.100.000,00 ден без ДДВ. Финансирано  дел од АФПЗРР во износ од 
3.543.612,00ден. Останатите средства се од Општина Ѓорче Петров. Изведувач 
на работите беше  Ф-ка КАРПОШ АД  Скопје. 
Добовор бр. 03-64/11 од 23.09.2019 год. Изборот е извршен согласно Закон за 
Јавни Набавки. 
Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни Набавки при 
што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.  

Реконструкција на локален пат од  Стопански двор према с. Свиларе во 
руралниот дел на со финансиски средства во вредност од 1.005.000,00ден. 
Финансирано од АФПЗРР.  Изведувач на работите е ЛЕНДИ ГРУП  ДООЕЛ скопје 
со договор бр. 03-05/2  од 15. 01. 2020година. Изборот е извршен согласно Закон 
за Јавни Набавки. 
Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни Набавки при 
што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.  
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2. Изградба на пешачки патеки, тротоари и др. јавни површини

A. Изведба на партерно уредување на јавни површини за пешачко движење,
детски игралишта, јавни собири во реонски парк - Корзо фаза II 
Оваа фаза на работа ја изведува Ленги Груп која работата ја доби на тендер за 
Јавни набавки, Потрошени се вкупно финансиски средства од 16.758.702,00 
ден. 
Добовор бр. 03-3306/15 од 25.11.2019 год., од вкупна вреднос од 16.758.702,00 
ден. 
вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за 
Јавни Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.  

3. Изградба на пешачки патеки, тротоари и др. јавни површини

B. Изведба на партерно уредување на јавни површини за пешачко движење,
детски игралишта, јавни собири во реонски парк - Корзо фаза III 
Оваа фаза на работа ја изведува Ленги Груп која работата ја доби на тендер за 
Јавни набавки, Потрошени се вкупно финансиски средства од 5.99.155,00 ден. 
Добовор бр. 03-56/13 од 03.09.2020 год. 
вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за 
Јавни Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.  

4. Одржување на улици и патишта со крпење на ударни дупки, со финансиска
вредност од 3.000.000,00денари. Изведувач на работите беше фирмата ЛЕНДИ
ГРУП ДООЕЛ -Скопје со договор БР. 03-19/11 ОД 18. 07. 2020година

5. Тампонирање на улици во рурален дел од општината

6. Училишта и Детски Градинки

1 Реконструкција на кров во ООУ Димитар Поп Георгиев – Беровски  во 
вредност од 7.600.000,00денари. овие работи ги изведе фирмата ИЗГРАДБА 
КОМЕРЦ – Скопје. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни Набавки. Вршење 
стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни 
Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје. 

2. Изградба на спортска сала во ООУ Јоаким Крчовски во с. Волково, финансирано
од Министерство за Образование и Наука. Во вредност од 22.723.716,00 со ДДВ.

3.   Изградба на детска градинка во с. Волково во вредност од
73.800.000,00денари, финансирано од Министерство за труд и социјална 
политика. Работите се изведени околу  50% . 

4. вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за
Јавни Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје. 
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5. Доградба на детската градинка ,,Детелинка,,  доградба на крило,,А,,во склоп на
постојната градинка. Во вредност од 11.046.806,00 денари. финансирано од
Министерство за труд и социјална политика. Работите се изведени околу  50%.
Доградба на детска градинка Росица клон Детелинка  во вредност од
3.432.401,00 ден. изведувач Промонтинг. Изборот е извршен согласно Закон за
Јавни Набавки. Вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен
согласно Закон за Јавни Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО
КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје.

6.  Доградба на ПООУ Димитар Поп Георгиев Беровски – Хом во вредност од
21.550.022,00ден., финансирано од Министерство за образование, Изведувач
Урбан План Констрактион.

7. Диви депониии

481.230 Реконструкција на јавни објекти 

LA. Подпрограма Спорт и рекреација(Капитални трошоци) 

482.920 Изградба и одржување објекти за спорт и рекреација 

Изградба на спортски објекти и детски игралишта во вредност од 2.000.000,00ден. со договор 
бр.03-62/11 од 16. 09. 2019г. со фирмата СПЕКТАРТЕРМО  -Скопје. ( изградени игралиште во 
ООУ Тихомир Милошевски, ул. Шидска (позади стара полициска станица.) на бул. Македонска 
Војска (ДУП Спортски Терени). Изборот е извршен согласно Закон за Јавни Набавки. 
Вршење стручен Надзор над градбата. Изборот е извршен согласно Закон за Јавни 
Набавки при што е избрана фирмата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје. 

1. Спортски терени-рекреација

1.1 Реконструкција на постоечки спортски терени 

1. Одржување на спортски терени за спорт и рекреација
со финансиски средства  од  Вкупно: 4.000.00,00ден со ДДВ. 
Изведувач на работите беше Фина. 
Добовор бр. 03-13/11 од 05.03.2020 год., од вкупна вреднос од 4.000.00,00ден со 
ДДВ. 
Изборот е извршен согласно Закон за Јавни Набавки. 

   Тековно одржување на повеќе спортски терени и тоа: 
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  Во ОУ “Мирче Ацев,, заменети се таблите и обрачите на кошевите во салата и 
надворешното игралиште,  и извршена е делумна поправка на жичаната ограда 
околу игралиштето. 

    Заменети се таблите ,обрачите на кошевите и стативи на головите на 
повеќенаменско игралиште во населба Даме Груев и извршена е делумна 
поправка на жичаната ограда околу игралиштето. 
Заменети се таблите ,обрачите на кошевите и стативи на головите на 
повеќенаменско игралиште на ул. Социјалистичка Зора и извршена е делумна 
поправка на жичаната ограда околу игралиштето. 
Заменети се таблите ,обрачите на кошевите и стативи на головите на 
повеќенаменско игралиште кај Надвозникот и извршена е делумна поправка на 
жичаната ограда околу игралиштето. 

   Во ООУ “Страшо Пинџур” поправени се таблите на кошевите и обрачите.  

   Во ООУ “Димитар Поп Георгиев Беровски” поправени се таблите на кошевите , 
обрачите стативите на головите. 

7. Детски игралишта

Извршени се поправки на повеќе детски игралишта( во реонскиот парк-на двете 
детски игралишта) на игралиштето кај новиот кружен тек при што е извршена 
поправка на реквизитите( лулашки, клацкалки, промена на подлогата од песок и 
сл.) и детско игралиште на ул. Социјалистичка Зора 

  Средствата за реконструкција на спортски терени и одржување на детските 
игралишта  се обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче Петров за 2018год.  

3. Основни училишта
1. Во текот на изминатиот период  во основните училишта вршено е перманентно

одржување на осветлувањето, водоводната и канализациона инсталација,
дворните површини и сл. Пред почетокот на учебната година одвоени се средства
и предадени на училиштата за поправки, бојадисување и слични поправки кои ќе
овозможат непречено одвивање на наставниот процес.
Средствата се обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче Петров.

2. Извршена е целосна анализа на објектите – градежен, машински, електрика,
водовод и канализација како и делот на енергетската ефикасност, на
Општинските Основни Училишта на територија на Општина Ѓорче Петров.
Извештаите се дадени на понатамошно разгледување.

JU. Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води 

482.310 Подготовка на проекти вклучувајќи и дизајн за фекална и атмосферска 
канализаци   

 Во фаза на изработка се  проекти за доработка на фекална мрежа Волково, 
Стопански Двор и  Кисела Јабука 
Во фаза на изработка е проект за фекална со прочистителна станица во с. Кучкво 
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482.320 Изградба на фекална и атмосферска канализација. 

A. Фекална канализација 

Изградба на канализациона мрежа – изградба на фекална и атмосферска во 
рурален дел – непредвидени краци во основните проекти – нови улици 
Изведувач ЕНЕРГОМОНТ во вредност од 863.591,00ден 
Договор бр. 03-73/11 од 19.12.2018 год.  Во вредност 863.987,00 ден. 
 (фирма избрана на тендер согласно Закон за јавни набавки). 

Изградба на канализациона мрежа – изградба на фекална канализација во 
рурален дел на Општината – Финансирано од МТВ  ИзведувачЕНЕРГОМОНТ. 
Надзор на работите р фирмата ЕВРОКОНСАЛТИНГ –Скопје.   

B. Атмосферска канализација 

  JGO. Изградба на системи за водоснабдување 

482.710 Подготовка на проекти вкључувајќи и дизајн за водоводна мрежа 

A. Изградба на водоводна мрежа Никиштани 
Изведувач ЕНЕРГОИНВЕСТ ТРЕЈД Глигор договор бр 03-66/11 од 24.10.2019год 
и анекс бр 03-3141/1 од 17.10.2019 год , во вкупна вредност од 9.000.000,00 која 
работата ја доби на тендер за Јавни набавки, Потрошени се вкупно финансиски 
средства од 971.195,00ден 
Надзорот над градбата на фекалната канализациона мрежа, согласно Закон за 
градба,   го врши ЗИМ (фирма избрана на тендер согласно Закон за јавни 
набавки). 

   В.   Изградба на водоводна мрежа Стопански двор, Кисела Јавука и с. Волково 
Изведувач Дан Са Трејд ДООЕЛ  договор бр 03-06/2 од 15.01.2019год и анекс бр 
03-2839/1 од 26.08.2019 год , во вкупна вредност од 359.947,00 која работата ја 
доби на тендер за Јавни набавки, Потрошени се вкупно финансиски средства од 
704.977,50ден 
Надзорот над градбата на фекалната канализациона мрежа, согласно Закон за 
градба,   го врши ЗИМ (фирма избрана на тендер согласно Закон за јавни 
набавки). 

424.390 Одржување на други градби 

1. Во текот на изминатиот период редовно е вршено одржување на часовникот и
дисплејот во градскиот парк, со фирма претходно избрана согласно Закон за јавни 
набавки, при што е избрана фирмата ГЕО ХАЈД. 
Средствата се обезбедени од Буџетот на Општината. 
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2. Фонтаните, пумпните построенија и резервоарите, редовно се се одржувани со
фирмата избрана за таа намена, согласно Закон за јавни набавки, при што е избрана 
фирмата Турбо Инженеринг. Во текот на овој период извршена е замена на одредени 
пумпи кај бунарите и вградени се нови пумпи во пумпната станица во с.Кучково. 
Поради работа во реонскиот парк на Општинскиот објект, оваа година фонтаните не 
беа пуштени во работа. 
Средствата одржување се  обезбедени од Буџетот на Општината. 

III  ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 
421.190 Други комунални работи 

1. Со цел да се подобри хигиената на улиците и другите јавни површини, во
општината редовно се ангажирани триесет невработени (социјално загрозени) кои 
секојдневно се ангажирани заради подобрување на комуналната состојб, како и 21 
социјален работник ангажирани преку Агенција за вработување. 

2. Во текот на годината повеќекратно се направени акции  со ЈП Комунална
Хигиена за отстранување смет од дивите депонии , при што се дигнати околу  350 m3 
смет кој е депониран во Депонија ДРИСЛА. 
3. За расчистување на дивите депонии, поправка на пристапните патишта и други
површини, согласно Законот за Јавни набавки одбрана е фирма ЈУ-БАЈ 2, која во текот 
на годината очисти депонии од градежен шут и отпаден материјал во количина од 
околу 3500 m3 , поправени- танпонирани се повеќе улици пред се во Волково, Кисела 
Јабука и Стопански Двор, кои значително беа оштетени од обилните дождови во 
пролетниот и летниот период. 
Средствата се обезбедени од буџетот на ОПштина Ѓорче Петров. 

4. Извршено е чистење на каналот за одводнување во Ново Село во должина од
4550m во договор со АД Водостопанство. 
Средствата за акцијата и чистењето на каналот се обезбедени од Буџет на Општина 
Ѓорче Петров. 
5. 5. Извршено е чистење на каналот за одводнување во Волково во должина од 
1960m во договор со АД Водостопанство. 
      Средствата за акцијата и чистењето на каналот се обезбедени од Буџет на Општина 
Ѓорче Петров. 
6. Извршено е чистење на каналот за одводнување во Стопански Двор во должина
од 4550m во договор со АД Водостопанство. 
      Средствата за акцијата и чистењето на каналот се обезбедени од Буџет на Општина 
Ѓорче Петров 

VI Под програма J.6. Одржување и заштита на локални патишта и 
 Сервисни и стамбени улици на територија на Општина Ѓорче Петров 
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424.320 Одржување на локални патишта и улици 

1. Санирањето на ударните дупки по улиците се врши пролетно и есенско(зимско
одржување). 
      Ударните дупки по улицитеза кој е надлежен Град Скопје-ги санира градот, а 
општинските –Одделението за тековно одржување и инвестиции. 

      Истите се санираат(крпат) , по пријава од граѓани и по увидот на терен од 
вработените. 
      При интервенциите за свои потреби, фирмите EVN, Македонски Телекомуникации, 
ЈП Водовод и канализација и др., оштетувањата на асфалтните површини имаат 
обврска сами да ги санираат(вратат во првобитната состојба). 

Во текот на изминатиов период извршено е крпење на ударните дупки и 
санирање на прекопи со топла асфалтна маса на следните улици: 

улици во Ново Село према црква, ул. Антон Кецкаров, ул, Бертран Расел, ул. 
Моцартова, ул. Арсо Мицков, ул. Радушка, ул. Шарпланинска, ул. Пеклање, с. Новосело 
ул 1 и 2,  ул. Ангел Динев,  хоризонтална препрека на пат (легнат полицаец) во нас. 
Хром 
Изведувач : Изолација Доо – Увоз Изолација – Скопје. Бр на договор 03-42/11 од 
19.07.2019 гпд  висина на договор 1.694.000,00 ден. 

        Во тек е есенско крпење на ударни дупки и санирање на поголеми оштетувања на  
асвалтните коловози  со договор со фирмата ЈП Улици и Патишта Скопје.    
Добовор бр. 03-38/12од 27.07.2018 год., од вкупна вреднос од 1.998.920,00 ден. 

I Под Програма J.O. одржување на урбана опрема 

424.440 Поправки и одржување на урбана опрема 

�Реконструирани се повеѓе парковски клупи и корпи за смет, заменети се даски 140 
на оштетени клупи и 280 штрафови, извршена е поправка на корпите за отпадоци и 
други активности на територијата на општината. Фирмата за одржувањето на 
опремата е избрана согласно законот за јавни набавки, при  што како најповолна е 
избрана фирмата ФИНА дооел-Скопје. 

II Под Програма J.N. Урбана опрема(капитален расход) 

480.190 Набавка на урбана опрема 

�Извршена е набавка и поставување на нови 72 парковски клупи и 54 корпи за 
отпадоци кои се поставени на повеќе локации на општината. Постојано се 
одржувани постојните клупи со промена на скршени или оштетени даски, промена 
на штрафови, бојадисување на клупитеи поправка на постојните канти за смет. 
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Ред.
број 

Локација на поставување 
КЛУПИ 

   КАНТИ ЗА СМЕТ 

1. Парк кај Знеполе 4 3 
2. ООУ Ѓорче Петров 9 3 
3. Детско игралиште на 

Социјалистичка Зора
6 5 

4. Детско игралиште МЗ Ново Село 4 3 
5. Игралиште пред Полициска 

Станица
4 3 

6. Игралиште позади Полициска
Станица 5 5 

7. Игралиште с. Никиштани и сред
село

6 2 

8. Детско Игралиште Пржина 12 5 
9. Игралиште  Бранители 5 3 
10. Игралиште Даме Груев 1

6 3 
11. Игралиште Даме Груев 2

4 
4 

12. Игралиште Хром 5 / 
13. Игралиште Пред Надвозник / 4 
14. Хром  Стево Филиповски пред

згради
6 3 

15. Кучково 1 2 
16. Манастир Богородица 10 6 
17. Волково

3 1 
18. Јурија 4 / 
19. ПОУ Димитар Поп Георгиев 

Беровски - Хром
2 1

20. ООУ Тихомир Милошевски 4 2 
 ВКУПНО 99 58 

� Фирмата за набавка и поставување на опремата и одржување на постојната е 
избрана согласно законот за јавни набавки, при  што како најповолна е избрана 
фирмата ФИНА дооел-Скопје договор бр. 03-54/11 од 30.07.2018 год со финасиски 
средствоа од Вкупно 366.798,00 ден со ДДВ. 

- Фирмата за набавка и поставување на опремата и одржување на постојната е 
избрана согласно законот за јавни набавки, при  што како најповолна е избрана 
фирмата ФИНА дооел-Скопје договор бр. 03-52/11 од 23.07.2019 год во вредност 
1.999.999,00 со реалиација финасиски средствоа од Вкупно 1.281.726,00 ден со 
ДДВ.Средствата за оваа позиција и за поправки на опремата се обезбедени од Буџет 
на општината. 
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III  ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 

IV  Под Програма J.4. За Јавна чистота 

421.190 Други комунални работи 

1. Со цел да се подобри хигиената на улиците и другите јавни површини, во
општината редовно се ангажирани триесет невработени (социјално загрозени) кои
секојдневно се ангажирани заради подобрување на комуналната состојб, како и 21
социјален работник ангажирани преку Агенција за вработување.

2. Во текот на годината повеќекратно се направени акции  со ЈП Комунална Хигиена
за отстранување смет од дивите депонии , при што се дигнати околу  350 m3 смет
кој е депониран во Депонија ДРИСЛА.

3. За расчистување на дивите депонии, поправка на пристапните патишта и други
површини, согласно Законот за Јавни набавки одбрана е фирма ЈУ-БАЈ 2, која во
текот на годината очисти депонии од градежен шут и отпаден материјал во
количина од околу 3500 m3 , поправени- танпонирани се повеќе улици пред се во
Волково, Кисела Јабука и Стопански Двор, кои значително беа оштетени од
обилните дождови во пролетниот и летниот период.
Средствата се обезбедени од буџетот на ОПштина Ѓорче Петров.

4. Извршено е чистење на каналот за одводнување во Ново Село во должина од
4550m во договор со АД Водостопанство.
Средствата за акцијата и чистењето на каналот се обезбедени од Буџет на Општина
Ѓорче Петров.

5. 5. Извршено е чистење на каналот за одводнување во Волково во должина од 
1960m во договор со АД Водостопанство.
Средствата за акцијата и чистењето на каналот се обезбедени од Буџет на Општина
Ѓорче Петров.

6. Извршено е чистење на каналот за одводнување во Стопански Двор во должина од
4550m во договор со АД Водостопанство.
Средствата за акцијата и чистењето на каналот се обезбедени од Буџет на Општина
Ѓорче Петров

VI Под програма J.6. Одржување и заштита на локални патишта и 
 Сервисни и стамбени улици на територија на Општина Ѓорче Петров 

424.320 Одржување на локални патишта и улици 

1. Зимско одржување на улици и патишта - Фирмата за набавка и поставување на
опремата и одржување на постојната е избрана согласно законот за јавни набавки, 
при  што како најповолна е избрана фирмата АНИЗОР  договор бр. 03-90/11 од 
18.12. 2019 год во вредност 7.000.000,00 ден. 
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1. Санирањето на ударните дупки по улиците се врши пролетно и есенско(зимско
одржување). 

  Ударните дупки по улицитеза кој е надлежен Град Скопје-ги санира градот, а 
општинските –Одделението за тековно одржување и инвестиции. 

   Истите се санираат(крпат) , по пријава од граѓани и по увидот на терен од 
вработените. 

 При интервенциите за свои потреби, фирмите EVN, Македонски Телекомуникации, 
ЈП Водовод и канализација и др., оштетувањата на асфалтните површини имаат 
обврска сами да ги санираат(вратат во првобитната состојба). 

        Во тек е есенско крпење на ударни дупки и санирање на поголеми оштетувања на 
асвалтните коловози  со договор со фирмата ЈП Улици и Патишта Скопје.        

VII Под програма J.D. Изградба и реконструкција на локални  
 патишта и сервисни станбени улици 

1. Со оглед дека средствата од ЈП за државни патишта драстично се намаллија(за
околу 50%), предвидените средства се користат само за летно и зимско одржување
на локалните патиштаи улици и за активностите за пробивање и тампонирање на
улици кое е прикажано во претходната Програма.

2. Општината изврши реконструкција-надградба на дел од улиците во руралниот дел
на општината и тоа на оние улици каде се завршени подземните
инсталации(водовод и фекална канализација и каде се направени куќните
приклучоци).

VIII Под програма J.F. Изградба и сообраќајна сигнализација 

1. Во тек на изминатиов период, два пати е вршено бележење на улиците во
општината, при што е обновувана хоризонталната сигнализација на поважните
сообраќајници( ул.Знеполе, ул.кружна 2 кај ООУ„ Мирче Ацев“, ул.Алексо
Демлиевски ул.Пробиштипска, ул.Борис Сарафов, на река Лепенец с. Орман  и
извршено е бележување на игралиштата и сл.).

2. Извршена е набавка на  28 сообраќајни знаци и истите се поставени на
најкритичните места на улицитекои се спојуваат со улици од повисок ранг(значи
СТОП и знаци за ограничување на брзина и ограничување на тежина) на ул „Борис
Сарафов“ поставена е светлосна сигнализација со пропратна сообраќајна
сигнализација и пешачки премини .
Средствата се обезбедени од Буџет на Град Скопје.
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IX Под Програма J.G. Изградба на систем за водоснабдување 

  Активностите од оваа под програма се прикажани во претходната програма. 

X Под програма  J.I. Изградба на систем за одводнување на отпадни води 

Во текот на 2018год. Исчистен е каналот за одводнување кој поминува низ 
Стопански Двор во  Ново Село во должина од  2500m. 

Средствата се обезбедени од буџетот на Општина Ѓорче Петров. 

XI Под програмаJ.M.Изградба и реконструкција на парковски површини и зеленило 

1. Спроведени се акциите за Одбележување на денови на пролеттаи екологијата со
садење садници во училишните дворови и градинките, одржани се еколошки
часови и сл. R1-Програма.

2. Поддржана е акцијата на Влада на Република Македонија за пошумување на
голинитесо масовно учество на населението. Во општината се посадени нови
садници во сите основни училишта, детски градинки и обновени се дрвореди на
дел од улиците. R1-Програма.

3. Уредени се површините околу ново изградените улици, игралишта и околу
школските објекти и градинки, со хумизирање, набавка и садење на квалитетни
садници од дрва и затревување на зелените површини.

Обновени се зелени површини во УЗ Даме Груев, покрај ул. „Лука Геров“ во соработка 
со ЈП Паркови и зеленило. 

Средствата за горе наведените позиции се обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче 
Петров. 

     J8. Други комунални услуги 
424.230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 

Извршена е пролетна дератизација, дезинфекција и дезинсекција  против глодари 
при што третирани се над 2.500 шахти на целата територија на општината.  
 Договор бр 03 -35/10 од 06.04.2020год вкупна вредност 264.440,00 ден со 
фирмата ЗОТОКС – Скопје. Средствата се обезбедени од Буџет на општината – 
целосна реализација. 

1. Под Програма J4 за Јавна чистота
421.190 Други комунални работи

1. Со цел да се подобри хигиената на улиците и другите јавни површини, во општината
редовно се ангажирани триесет невработени (социјално загрозени) кои секојдневно
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се ангажирани заради подобрување на комуналната состојб, како и 21 социјален 
работник ангажирани преку Агенција за вработување. 

2. Во текот на годината повеќекратно се направени акции  со ЈП Комунална Хигиена за
отстранување смет од дивите депонии , при што се дигнати околу  350 m3 смет кој е 
депониран во Депонија ДРИСЛА. 

3. За расчистување на дивите депонии, поправка на пристапните патишта и други
површини, согласно Законот за Јавни набавки одбрана е фирма ЈУ-БАЈ 2, која во текот 
на годината очисти депонии од градежен шут и отпаден материјал во количина од 
околу 3500 m3 , поправени- танпонирани се повеќе улици пред се во Волково, Кисела 
Јабука и Стопански Двор, кои значително беа оштетени од обилните дождови во 
пролетниот и летниот период. 
Средствата се обезбедени од буџетот на Општина Ѓорче Петров. 

4. Извршено е чистење на каналот за одводнување во Стопански Двор до Ново Село во
должина од 1500m.
Средствата за акцијата и чистењето на каналот се обезбедени од Буџет на Општина
Ѓорче Петров.

5. Извршено е чистење на каналот за одводнување од влезната глава во с.Орман па се до
центарот на с.Волково, во вкупна должина од 2500m.
Средствата за чистењето на каналот се обезбедени преку Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ.

2. Под Програма J7 - Одржување и користење на паркови и зеленило
  424.390 Одржување на други градби 

1. Во текот на изминатиот период редовно е вршено одржување на часовникот и
дисплејот во градскиот парк, со фирма претходно избрана согласно Закон за јавни 
набавки, при што е избрана фирмата ГЕО ХАЈД. 
Средствата се обезбедени од Буџетот на Општината. 

2. Фонтаните, пумпните построенија и резервоарите, редовно се се одржувани со
фирмата избрана за таа намена, согласно Закон за јавни набавки, при што е избрана 
фирмата Турбо Инженеринг. Во текот на овој период извршена е замена на одредени 
пумпи кај бунарите и вградени се нови пумпи во пумпната станица во с.Кучково. 
Поради работа во реонскиот парк на Општинскиот објект, оваа година фонтаните не 
беа пуштени во работа. 
Средствата одржување се  обезбедени од Буџетот на Општината. 

  424590 Одржување на други зелени површини 

1. Спроведени се акциите за Одбележување на денови на пролетта и екологијата со
садење садници во училишните дворови и градинките, одржани се еколошки
часови и сл. R1-Програма.

2. Уредени се површините околу ново изградените улици, игралишта и околу
школските објекти и градинки, со хумизирање, набавка и садење на квалитетни
садници од дрва и затревување на зелените површини.
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Средствата за горе наведените позиции се обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче 
Петров. 

4. Под програма J8 - Други комунални услуги
 424.230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 

Извршена е пролетна и есенска дератизација против глодари при што третирани 
се над 2000 шахти на целата територија на општината.  
Средствата.  се обезбедени од Буџет на општината. 

     424.390 Одржување на други градби 
Фонтаните, пумпните построенија и резервоарите, редовно се се одржувани со 
фирмата избрана за таа намена, согласно Закон за јавни набавки, при што е 
избрана фирмата Турбо Инженеринг. Во текот на овој период извршена е замена 
на одредени пумпи кај бунарите и вградени се нови пумпи во пумпната станица 
во с.Кучково. Поради работа во реонскиот парк на Општинскиот објект, оваа 
година фонтаните не беа пуштени во работа. 

   Средствата за одржување се  обезбедени од Буџетот на Општината 

3. Под програма N1 - Основно Образование
  481.210 Подготовка на проекти за деловни објекти 

424210 Одржување на згради 

1. Во текот на изминатиот период  во основните училишта вршено е
перманентно одржување на осветлувањето, водоводната и канализациона
инсталација, дворните површини и сл. Пред почетокот на учебната година
одвоени се средства и предадени на училиштата за поправки, бојадисување
и слични поправки кои ќе овозможат непречено одвивање на наставниот
процес.

6 Под програма L0/LA – Спорт и рекреација 
      482.920 Одржување на други градби 

1.1 Одржување на постоечки спортски терени 

На сите спортски терени во општината сукцесивно е вршено одржувањето на 
теренот, реквизитите, а најчесто поправка или замена на дел од жичаните огради. 

� Во ООУ Мирче Ацев заменети се таблите и обрачите на кошевите во салата и 
надворешните игралишта и извршено е делумна поправка на жичаните огради. 

� Во ООУ Страшо Пинџур поправени се таблите на кошевите и обрачите. 
� Во ООУ Тихомир Милошевски извршена е поправка на дел од жичаната ограда 

околу игралиштето. 
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1. Детски игралишта

Извршени се поправки на повеќе детски игралишта ( во реонскиот парк-на двете 
детски игралишта) на игралиштето кај новиот кружен тек што е извршена 
поправка на реквизитите( лулашки, клацкалки, промена на подлогата од песок и 
сл.). 
- Во ООУ ,,Јоаким Крчоски,, - мз Даме Груев,  завршена е реконструкција на 
спортско игралиште. 
- 
Средствата за реконструкција на спортски терени и одржување на детските 
игралишта  се обезбедени од Буџет на Општина Ѓорче Петров за 2018год.  

4. Под програма DA месна самоуправа(Капитални Проекти)
        481230-Реконструкција на деловни објекти 

Извршена реконструкции на објекти на месна самоуправа и на месни заедници  во с. 
Кучково и с. Волково. 

5. Под програма EA- Капитални трошоци на општината

482930- Реконструкција на други објекти 
480160-Купување на опрема за греење и климатизација 

Предвидената реконструкција (кров, климатизација, доградба) на Дом за Култура на 
Општина Ѓорче Петров не се реализираше во 2017год. поради немање финансиски 
средства во буџетот на Општина Ѓорче Петров.  

XII. СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Во одделението за спроведување на урбанистички планови во 2020 год. примени 
се  1757 предмети за решавање,  пренесени се од претходен период 33 предмети. 
Од вкупниот број предмети за решавање 1790, решени се 1764 предмети и 26 
останати за решавање.  
Согласно законот за легализација на бесправно изградени објекти примени се 
12.484 предмети, од кои решени се 7.056 заклучно со 12/2020 год. , а 5.428 се во 
постапка на решавање.Примените предмети се со следната структура:  
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Годишен извештај од Одделение за спроведување на урбанистички планови за 2020 
година  

OD 01-12/2020 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. IZVODI OD DUP 1315 / 1315 1315 /
2. ODOBRENIE ZA GRADEWE    88 8    96  81 15 
3. ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ –

ДОГРАДБА ИЛИ НАДГРАДБА
  10 3    13  12   1 

4. ODOBRENIE ZA ADAPTACIJA - 
PRENAMENA 

   3 3   6    6 / 

5. ODOBRENIE ZA 
INFRASTRUKTURNI OBJEKTI 

 22 /   22    21  1 

6. RE{ENIE ZA IZMENA  VO TEK NA
GRADBA 

14 6   20  18  2 

7. ODOBRENIE ZA UPOTREBA NA
OBJEKT 

ZAPISNIK ZA TEHNI^KI PRIEM 72 2 74    72   2 
8. ZAVERKA NA IDEEN PROEKT 66 8  74   69  5 
9. RE{ENIE  

ZA KOI NE E POTREBNO 
ODOBRENIE ZA GRADBA  

RE{ENIE ZA POSTAVUVAWE NA 
OGRADA  

  7 1   8    8 
/ 

10. POTVRDI,ODGOVORI DO
INSTITUCII I FIZI^KI LICA 

76 1   77   77 / 

11. ZAKLU^OCI ,RE{ENIJA ZA
ISPRAVKA, IZMENI I  DR.

78 /   78   78 / 

12. RE{ENIJA ZA PROMENA NA
INVESTITOR 

  6 1  7    7 / 

VKUPNO OD TABELA:      
1757 33 1790 1764 26 

Примени 
предмети за 
легализација 

по години: 
  2011 година  -  

10916 
 2014 година  -  

42 
 2015 година  - 

150 
 2016 година  -  

1053 

РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ ОСТАНАТИ 
ПРЕДМЕТИ ЗА 

РЕШАВАЊЕ  2011 
2012 
2013 

2014 2015 201
6 

2017 2018 2019 2020 

90 
735 

1676 
1268 968 902 565 352 373 127 5428 
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 2018 година  
-     323 

Вкупно   
12484 

ВКУПНО ОД 
ТАБЕЛА 
12484

7056 

1. Надоместок за уредување на градежно земјиште по основ на издадени одобренија за
градба во урбаниот дел на територијата на Општина Ѓорче Петров  за 2020 година
примени се  __________(сектор финансии) денари.

2. Наплата на комунална такса по основ на издадени одобренија за градба во руралниот
дел од територијата на Општина Ѓорче Петров за 2020 година наплатени се
__________(сектор финансии) денари.

3. За предметите кои се завршени за легализација на бесправно изградени објекти до
сега се уплатени вкупно __________(сектор финансии) денари.

ГРАДОНАЧАЛНИК
 Александар Наумоски с.р. 




